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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2004

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nc 5.224, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004
Ratifica o Regime Especial de Tributação n' 1/2004, estabelecido nos

termos do art. 7° da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de 2004.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

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

Tributação n° 1/2004 à empresa Café Bom Dia Ltda., estabelecido nos
termos do art. 70 da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de

2004: 216 0 da Inconfidência Mineira.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.225, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 3/2004, estabelecido nos

termos do art. 7 0 da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de 2004.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

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

n 3/2004 à empresa Café Três Corações S.A.. estabelecido nos termos
do art. 7 0 da Lei n 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de

2004: 216° da Inconfidência Mineira.
Deputado Mauri Torres - Presidente
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Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário

RESOLUÇÃO W 5.226, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004
Ratifica o Regime Especial de Tributação n 0 7/2004. estabelecido nos

termos do art. 70 da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de 2004.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

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

n° 7/2004 à empresa Segafredo Zanetti Brasil Comercialização e
Distribuição de Café S.A., estabelecido nos termos do art. 7 da Lei n°
15.292. de 5 de agosto de 2004.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de dezembro de

2004: 216° da Inconfidência Mineira.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado António Andrade - l'-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário

ATAS

ATA DA 103* REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2' SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 14/12/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: 1' Fase (Expediente):

Ata - Questão de ordem - Correspondência: Mensagens n os 317 a
324/2004 (encaminham emenda ao Projeto de Lei n° 1.814/2004, a
Proposta de Emenda à Constituição n° 87/2004, os Projetos de Lei nos
2.004 a 2.008/2004 e Atos Relativos ao Regime Especial de Tributação
Concedido a Empresas, respectivamente), do Governador do Estado -
Oficio n° 7/2004, do Presidente do Tribunal de Justiça - Ofícios - 2 a Fase
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(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos
2.009 a 2.016/2004 - Projeto de Resolução n° 2.017/2004 -
Requerimentos n

o
s 3.868 a 3.906/2004 - Requerimentos da Deputada

Ana Maria Resende e dos Deputados Célio Moreira (2), Leonardo Moreira
(6). Miguel Martini, Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau e Dilzon Meio -
Proposição não Recebida: Requerimento da Comissão de Participação
Popular - Comunicações: Comunicações da Comissão de Educação (2) e
dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2) e Gil Pereira - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Weliton Prado e Doutor Viana - 2 Parte
(Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Célio Moreira (2), Diizon Meio. Leonardo
Moreira (6), Miguel Martini e Dalmo Ribeiro Silva: deferimento - Discussão
e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final da Proposta de
Emenda à Constituição n° 24/2003. do Projeto de Resolução n°
1.775/2004 e dos Projetos de Lei n os 43. 574, 1.093, 1.188, 1.302, 1.321
e 1.144/2003, 1.479, 1.558, 1.845. 1.898 e 1.908/2004: aprovação -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Deputada Ana Maria
Resende e do Deputado Paulo Piau: aprovação - 2' Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e Votação de Proposições: votação, em turno
único. do Projeto de Lei n° 1.893/2004; requerimento da Deputada Jô
Moraes; aprovação do requerimento - Discussão. em 2 0 turno, do Projeto
de Lei Complementar n° 54 12004; encerramento da discussão: votação do
projeto. salvo emendas: chamada de votação nominal: aprovação na
forma do vencido em 1° turno: votação das Emendas n os 1 a 9: chamada
de votação nominal: aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei Complementar n° 56/2004: encerramento da discussão: votação do
projeto. salvo emenda: chamada de votação nominal: aprovação: votação
da Emenda n° 1: chamada de votação nominal: aprovação - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.336112003; aprovação na forma do
vencido em 1° turno, com as Emendas n

os 1 a 4 - Discussão, em 2° turno,
do Projeto de Lei n° 1.33912003: apresentação das Emendas n os 13, 14 e
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15: encerramento da discussão; questão de ordem; discursos da
Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Domingos Sávio: votação do
projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em l o turno:
votação das Emendas no

s 1 a 12: aprovação: votação da Emenda n° 13:
aprovação: votação da Emenda n° 14: aprovação; votação da Emenda n
15: aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.340/2003:
aprovação na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1 -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n" 1.341/2003: aprovação na
forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n os 1 a 3 - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.342/2003; aprovação na forma do
vencido em 1° turno, com as Emendas n o

s 1 a 3 - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 1.345/2003; aprovação na forma do vencido em 1°
turno - Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n° 1.833/2004:
aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.884/2004;
aprovação na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1 -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.931/2004; aprovação na
forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei
n° 1.981/2004; apresentação da Emenda n° 1: encerramento da
discussão: discursos dos Deputados Rogério Correia e Alberto Pinto
Coelho: votação do projeto. salvo emenda: aprovação: votação da
Emenda n° 1: rejeição - 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 - Adaiclever Lopes - Alberto Pinto
Coelho - Ana Maria Resende - André Quintào - 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 - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro
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Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - José Milton
- Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu
- Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara
- Manos Fernandes - Miguel Martini - 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 -
Weliton Prado.

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.

V Parte
i Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado José Henrique, 2°- Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, pessoas que nos visitam, gostaria de registrar que hoje, às
16horas. a 36 a Seccional da Polícia Civil será inaugurada. Trata-se de
uma delegacia com estrutura nova, que dará melhores condições de
trabalho aos policiais. Beneficiará. sobremaneira, a comunidade daquela
região, que sempre poderá solicitar o apoio do trabalho dos policiais.

Essa conquista é fruto do esforço do Delegado Titular, Dr. Sebastião,
que tem feito um excelente trabalho de polícia, bem como tem prestado
relevantes serviços na área social.

Registro o apoio total de empresários, de lideranças da região do
Barreiro, que lutaram para que esse prédio, onde funcionava o CERSAM.
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hoje se tornasse a 36° Seccional.
Trata-se de uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de

Belo Horizonte. Parabenizo o Prefeito Fernando Pimentel pelo empenho
em entregar esse prédio à 36° Seccional do Barreiro, que há muito já
dependia dessas instalações. Ela atenderá uma população de
aproximadamente 450 mil habitantes. E uma reivindicação de décadas.
Essa conquista tem o apoio do Governador e se trata, também, do
cumprimento da promessa que fez na sua campanha de levar mais
segurança não só para a região do Barreiro, mas também para Belo
Horizonte e para todo o Estado. E o empenho do Governador, do
Prefeito, das lideranças e deste parlamentar, que há dois anos vem
lutando por esse projeto.

Hoje a seccional do Barreiro atende durante 24 horas. Antes, era
apenas até as 18horas. Tempos atrás, as ocorrências de flagrantes
tinham de ser registradas no Bairro Alípio de Meio, o que não será mais
preciso.

Portanto, deixo registrados nos anais desta Casa os meus
cumprimentos ao Prefeito Fernando Pimentel. ao Secretário Regional
Paulo Funghi, às lideranças comunitárias, ao pessoal do CONSEP e aos
Vereadores da região, parabenizando-os pela conquista. Brevemente
esse novo prédio contará com serviço de identificação, com a delegacia
da mulher e do idoso e atendimento ao menor. Obrigado.

Correspondência
- O Deputado Doutor Viana. 1°-Secretário "ad hoc". lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 317/2004"

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando

submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, emenda ao
Projeto de Lei n° 1.814/2004, que cria o Núcleo de Estudos de Direito
Público - NDP - na Escola de Governo Professor Paulo Neves de
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Carvalho e dá outras providências.
Esta emenda tem como escopo proporcionar um tratamento isonômico

à Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPASA-MG
em relação às empresas Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A
- BDMG. Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
CODEMIG e Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG, através da
criação do cargo de Vice-presidente.

Demonstrada a importância desta emenda ao Projeto de Lei n°
1.814/2004, renovo a Vossa Excelência, neste ensejo, minhas
expressões de apreço e consideração.

Aécio Neves. Governador do Estado.
PROPOSTA DE EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.814/2004

Inclua-se onde convier:
Art. .... - Fica criado o cargo de Vice-Presidente da Companhia de

Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPASA-MG."
- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei n° 1.814/2004. Publicada, fica a

mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em
ordem do dia.

Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N°318/2004"

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Apraz-me encaminhar Vossa Excelência para exame dessa egrégia

Casa proposta de emenda à Constituição que altera a redação do art.
106, inciso 1, alínea 'a", no tocante ao processamento e julgamento, pelo
Tribunal de Justiça, de crimes comuns e de responsabilidade cometidos
por determinadas autoridades.

A proposta em questão objetiva incluir, entre as autoridades sujeitas ao
foro especial, o Chefe da Policia Civil, equiparado pela legislação em
vigor ao "status" de Secretário de Estado. Com  efeito, com a reforma
administrativa empreendida por nosso Governo - viabilizada pela
Resolução n° 5.120. de 12 de dezembro de 2002 dessa Assembléia -
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editou-se a Lei Delegada n° 49, de 2 de janeiro de 2003, que transferiu
para a estrutura da Polícia Civil, no âmbito da Secretaria de Estado de
Defesa Social, os Órgãos e unidades integrantes da extinta Secretaria de
Estado da Segurança Pública.

Ademais, a Lei Delegada n° 101, de 29 de janeiro de 2003, veio a criar
o cargo de Chefe da Polícia Civil com a atribuição de dirigir o órgão
autônomo Policia Civil, com as atribuições anteriormente cominadas ao
Secretário de Estado de Segurança Pública pela Lei n° 5.406, de 16 de
dezembro de 1969.

Conclui-se, portanto, que o embasamento legal em vigor requer seja
promovida atualização de nossa Lei Maior, permitindo incluir o Chefe da
Policia Civil entre as autoridades sujeitas a foro especial, em crimes
comuns e de responsabilidade. E este o escopo da presente proposição,
para a qual conto com a valiosa e indispensável manifestação do
parlamento mineiro.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares proposta de emenda à Constituição.

Atenciosamente,
Aécio Neves. Governador do Estado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 87/2004
Altera a alínea "b" do inciso 1 do art. 106 da Constituição do Estado.
Art. 1° - A alínea "b" do inciso 1 do art. 106 da Constituição do Estado

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 106 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições

previstas nesta Constituição:

b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2 0 do art. 93, os
Juizes do Tribunal de Justiça Militar, os Juízes de Direito, os membros do
Ministério Público, o Comandante-Geral da Polícia Militar e o do Corpo de
Bombeiros Militar, o Chefe da Policia Civil e os Prefeitos Municipais, nos
crimes comuns e nos de responsabilidade.
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Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.'

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 319/2004

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembléia

Legislativa, projeto de lei que visa autorizar o Poder Executivo a contratar
operação de crédito junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD. destinada ao financiamento do Ajuste Estrutural
do Estado, até o limite de US$170.000.000,00 (cento e setenta milhões
de dõlares), bem como, oferecer garantias para a respectiva operação.

Também estabelece o projeto que os recursos captados serão alocados
exclusivamente em ações dirigidas para equilíbrio fiscal do Estado.
otimização dos serviços públicos e retomada do crescimento econômico.

Essas ações irão reforçar a estratégia de governo para a excelência na
gestão pública e a consolidação de um novo modelo de Estado voltado
para a sociedade, propiciando a manutenção do equilíbrio fiscal em bases
permanentes; a eficiência, qualidade e a desburocratização dos serviços
públicos e a retomada de investimentos em áreas essenciais para o
desenvolvimento econômico e social do Estado, promovendo a oferta de
infra-estrutura e a disponibilização de serviços públicos através da
iniciativa privada, compatibilizando, assim, os interesses da sociedade
com a garantia de retorno econômico para o setor privado.

Isto posto, comprova-se de forma transparente, que o projeto de lei
garante as ações estaduais formuladas. não vislumbrando óbice legal no
tocante a Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei
de Responsabilidade Fiscal, e do ponto de vista orçamentário.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares o presente projeto de lei.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 2.004/2004
Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento externo junto ao

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e a
oferecer garantias e dá outras providências.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de
crédito junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD, até o limite de US$170.000.000,00 (cento e
setenta milhões de dólares) destinados à execução do Ajuste Estrutural
do Estado.

Parágrafo único - Os recursos resultantes da operação de crédito
autorizada no "caput" são provenientes do BIRD e serão obrigatoriamente
aplicados na execução de atividades que consolidem o ajuste fiscal do
Estado e propiciem a participação da iniciativa privada na oferta de
serviços públicos e de infra-estrutura.

Art. 2° - Os recursos do empréstimo de que trata esta lei serão
depositados em conta específica para tal finalidade.

Art. 30 - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como garantia e
contragarantia à realização da operação de crédito objeto desta lei, as
cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155. 157 e 159,
combinados com o § 40 do art. 167. todos da Constituição da República.

Parágrafo único - O procedimento autorizado no "caput somente
poderá ser adotado na hipótese de inadimplemento, no vencimento, das
obrigações pactuadas pelo Poder Executivo junto ao BIRD.

Art. 4° - Os recursos provenientes da operação de crédito serão
consignados como receita no Orçamento do Estado ou em Créditos
Adicionais.

Art. 50 - o orçamento do Estado consignará, anualmente, os recursos
necessários ao atendimento da contrapartida financeira do Estado no
projeto e das despesas relativas à amortização do principal, juros e
demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta



lei.
Art. 6c- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.'
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer. nos termos do art. 188. c/c O art. 102. do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM W320/2004—

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembléia

Legislativa, projeto de lei que incorpora aos vencimentos dos servidores
do Quadro de Tributação, Fiscalização e Arrecadação, parcela
correspondente a sessenta por cento da Gratificação de Estimulo à
Produção Individual - GEPI - atribuídos aos servidores ocupantes cargos
de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão de que trata a
Lei n° 6.762, de 23 de dezembro de 1975, e transforma em vantagem
pessoal, nominalmente identificada, a parcela da remuneração
correspondente aos adicionais por tempo de serviço atribuídos aos
servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo de que trata a
citada lei, concedidos entre 4 de junho de 1998 e a data de publicação da
Emenda à Constituição Estadual n° 57, de 2003, incidentes sobre a
parcela da GEPI remanescente da incorporação retromencionada.

Deve-se ressaltar que a soma entre o vencimento básico e o valor da
GEPI percebidos pelo servidor após a incorporação proposta não poderá
exceder a soma do vencimento básico e do valor da GEPI percebidos
pelo servidor antes da incorporação. Ressalta-se, ainda, que a
incorporação não implicará alteração nos valores unitários da cota e do
ponto GEPI vigentes na data da publicação da lei que a instituir.

Essas. Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente.
Aécio Neves. Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI N2.005/2004
Dispõe sobre a incorporação de parcela da Gratificação de Estímulo à

Produtividade Individual - GEPI aos valores dos vencimentos dos cargos
de que trata a Lei n" 6.762, de 23 de dezembro de 1975, e sobre o
adicional por tempo de serviço concedido, nos termos da legislação
vigente, entre 4 de junho de 1998 e a data de publicação da Emenda à
Constituição Estadual n° 57, de 2003, incidente sobre a GEPI.

Art. 1° - Aos valores da tabela de vencimento básico, em vigor, dos
cargos de provimento efetivo e em comissão de que trata a Lei n° 6.762.
de 23 de dezembro de 1975, fica incorporado o equivalente a 60%
(sessenta por cento) da Gratificação de Estimulo à Produção Individual -
GEPI , de que trata o art. 20 da citada lei, assim considerados:

- para os cargos de provimento efetivo de FTE e AFTE, o percentual
de incorporação será calculado sobre a base de 10.000 pontos GEPI:

II - para o cargo de provimento efetivo de TTE 1, o percentual de
incorporação será calculado sobre a base de 680 cotas GEPI e para o
cargo de provimento efetivo de TTE II sobre a base de 800 cotas GEPI:

III - para os cargos de provimento em comissão, o percentual de
incorporação será calculado tendo como base os limites mensais da
GEPI constantes no anexo pagos na data de publicação desta lei para
cada cargo.

§ 1° - Fica extinta a parcela de GEPI incorporada nos termos deste
artigo.

§ 2° - Os limites de pontos e cotas GEPI remanescentes da
incorporação de que trata esta lei para os cargos de provimento efetivo e
em comissão de que trata a Lei n° 6.762, de 23 de dezembro de 1975,
serão previstos em regulamento.

§ 30 - A soma do vencimento básico com o valor da GEPI percebidos
pelo servidor após a incorporação de que trata o "caput" não poderá ser
diferente daquela a que o servidor tinha direito na data de publicação
desta lei.

§ 40 - No caso de servidor aposentado com direito a percepção de
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percentual da GEPI inferior a 100%, este será recalculado de maneira a
atender ao disposto no § 3 0 .

Art. 20 - Para os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo
de que trata a Lei n° 6.762, de 23 de dezembro de 1975, com
aposentadoria proporcional até a data de publicação desta lei, a diferença
entre o valor do ajuste da aposentadoria proporcional decorrente da
aplicação da proporcionalidade dos proventos posterior a incorporação de
que trata o art. 10 e o valor do ajuste da aposentadoria proporcional
decorrente da aplicação da proporcionalidade dos proventos anterior a
essa incorporação passa a ter natureza de vantagem pessoal
nominalmente identificada, sujeita à revisão no mesmo índice e data do
reajuste concedido ao vencimento básico correspondente ao nível e grau
da classe em que se deu aposentadoria.

Art. 30 - A parcela da remuneração correspondente aos adicionais por
tempo de serviço atribuídos aos servidores ocupantes de cargos de
provimento efetivo e em comissão de que trata a Lei n° 6.762. de 23 de
dezembro de 1975, concedidos nos termos da legislação vigente entre 4
de junho de 1998 e a data de publicação da Emenda à Constituição
Estadual n° 57, de 2003, incidentes sobre a parcela da Gratificação de
Estímulo a Produtividade Individual - GEPI remanescente da
incorporação de que trata o art. 1, passa a ter natureza de vantagem
pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização
decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores estaduais.

Art. 40 - A aplicação do disposto nesta lei não implicará alteração nos
valores unitários da cota e do ponto GEPI vigentes na data de publicação
desta lei, bem como não poderá ensejar redução da remuneração ou
proventos percebidos pelo servidor na data de publicação desta lei.

Art. 50 - o Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 60 - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do mês subseqüente ao

da sua publicação.
Anexo

(a que se refere o art. 1° da Lei n° de de de 200....)
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* A tabela referente ao Anexo acima foi publicada na edição do "Diário
do Legislativo" de 16.12.2004.

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

- Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 321/2004"

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembléia

Legislativa, projeto de lei que visa autorizar o Poder Executivo a contratar
operação de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento -
BID, destinada ao financiamento do Programa de Eletrificação Rural -
PRONOROESTE, até o limite de US$10.000.000,00 (dez milhões de
dólares), bem como oferecer garantias para a respectiva operação.

O objetivo geral do Programa é contribuir de forma concreta para o
desenvolvimento econômico e social da região Noroeste do Estado de
Minas Gerais a partir da implementação de uma rede integrada de
transmissão de energia elétrica, ou seja. 162km de linhas de transmissão
de 13,8kV, novas subestações e a ampliação de três subestações
existentes, beneficiando cerca de 19 municípios, 375.000 (trezentos e
setenta e cinco mil) habitantes e 95.000 (noventa e cinco mil)
consumidores.

Conforme cediço, na região do Noroeste mineiro, encontra-se um
acentuado desenvolvimento agropecuário, agroindustrial e extração
mineral e atividades de cultura irrigada de grãos; contudo a maioria dessa
atividade é movida a diesel, em virtude da falta de capacidade do sistema
atual de suportar a demanda.

As intervenções a serem feitas no Noroeste de Minas fatalmente irão
fortalecer o desenvolvimento regional no sentido de diminuir as
disparidades intra-regionais, fazendo reverter o quadro atual, contribuindo
de forma concreta para minimizar as dificuldades enfrentadas pela
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população da região de atuação do referido Programa.
Isto posto. comprova-se de forma insofismável, que o projeto de lei

garante as metas do Programa, bem como não se vislumbra óbice legal
da ótica da Lei Complementar Federal n° 101. de 4 de maio de 2000. Lei
de Responsabilidade Fiscal, e do ponto de vista orçamentário.

Essas. Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 2.006/2004
Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento externo junto ao

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e a oferecer garantias e
dá outras providências.

Art. l" - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de
crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, até o
limite de US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares) destinados à
execução do Programa de Eletrificação Rural - PRONOROESTE.
obedecidas as demais prescrições legais à contratação de operações da
espécie.

Parágrafo único - Os recursos resultantes da operação de crédito
autorizada no "caput" são provenientes do Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID e serão obrigatoriamente aplicados na execução
de projeto integrante do Programa de Eletrificação Rural -
PRONOROESTE, para o duplicamento da oferta energética para o ano
de 2007 em 19 municípios mineiros.

Art. 20 - Os recursos do empréstimo de que trata esta lei serão
depositados em conta específica para tal finalidade.

Art. 30 - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer, como garantia e
contragarantia à realização da operação de crédito objeto desta lei, as
cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155. 157 e 159,
combinados com o § 4 0 do art. 167, todos da Constituição da República.

Parágrafo único - 0 procedimento autorizado no "caput" somente
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poderá ser adotado na hipótese de inadimplemento, no vencimento, das
obrigações pactuadas pelo Poder Executivo junto ao BID.

Art. 40 - Os recursos provenientes da operação de crédito serão
consignados como receita no Orçamento do Estado ou em Créditos
Adicionais.

Art. 50 - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, os recursos
necessários ao atendimento da contrapartida financeira do Estado no
Projeto e das despesas relativas à amortização do principal, juros e
demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta
lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
* Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 32212004"

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembléia

Legislativa, projeto de lei que visa proporcionar ao Estado de Minas
Gerais condições financeiras para execução do Programa para Melhoria
da Produtividade da Indústria Mineira - PRODUTIVIDADE, através de
financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID,
até o limite fixado de US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares),
oferecendo garantias para a citada operação.

O referido Programa é de suma importância para o Estado já que
ensejará nova perspectiva de providências concretas para a
sustenta bilidade de Minas Gerais, em especial no tocante a um maior
envolvimento do setor privado na dilatação da capacidade produtiva e
competitiva das pequenas e médias empresas localizadas no Estado.
Seu objetivo primordial é alcançar o desenvolvimento econômico
sustentado das regiões do Estado de Minas Gerais, a partir de ações no
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ambiente empresarial em arranjos e em cadeias produtivas selecionadas,
buscando expandir o mercado para produtos mineiros, como por
exemplo: produção de cachaça para exportação. fundição, calçados.
móveis, eletrônicos, biotecnologia, e transformação de ação inox.

Minuciosamente, o supracitado Programa tem como objetivos
específicos: expandir o mercado para os produtos mineiros, potencializar
a competitividade regional, aumentar a competitividade empresarial.
ampliar o faturamento e a rentabilidade das empresas, elevar o nível de
emprego e as condições de empregabilidade, aumentando o PIB das
regiões mineiras.

O Programa PRODUTIVIDADE busca prover o desenvolvimento
econômico social em bases sustentáveis, reorganizar e modernizar a
administração pública estadual e recuperar o valor político de Minas
Gerais. "colaborando para a valorização da pauta de exportação do
Brasil.'

Isto posto, comprova-se de forma insofismável que o projeto de lei
garante as metas do Programa, beneficiando direta ou indiretamente a
população economicamente ativa, incentivando vários segmentos
industriais, minimizando as diferenças regionais na distribuição do IDH,
sempre na perspectiva de inclusão social em algumas regiões das
regiões mais pobres do Estado.

E importante consignar aqui que o projeto de lei em análise não
vislumbra óbice legal da ótica da Lei Complementar Federal n° 101, de 4
de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como do ponto de
vista orçamentário.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente.
Aécio Neves. Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 2.007/2004
Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento externo junto ao

Banco Interamericano de Desenvolvimento e a oferecer garantias e dá



outras providências.
Art. 1" - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de

crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID até o
limite de US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares) destinados à
execução do Programa para Melhoria da Produtividade da Indústria
Mineira, obedecidas as demais prescrições legais à contratação de
operações da espécie.

Parágrafo único - Os recursos resultantes da operação de crédito
autorizada no "caput" são provenientes do Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID e serão obrigatoriamente aplicados na execução
de projetos integrantes do Programa para Melhoria da Produtividade da
Indústria Mineira - PRODUTIVIDADE, através de assessoria empresarial
e treinamento; tecnologia industrial básica: desenvolvimento sustentável:
infra-estrutura e logística, objetivando a melhoria da prestação de
serviços para atender às demandas da sociedade.

Art. 2° - Os recursos do empréstimo de que trata esta lei serão
depositados em conta específica para tal finalidade.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como garantia e
contragarantia à realização da operação de crédito objeto desta lei, as
cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159,
combinados com o § 4° do art. 167, todos da Constituição da República.

Parágrafo único - O procedimento autorizado no caput" somente
poderá ser adotado na hipótese de inadimplemento, no vencimento, das
obrigações pactuadas pelo Poder Executivo junto ao BID.

Art. 4° - Os recursos provenientes da operação de crédito serão
consignados como receita no Orçamento do Estado OU em Créditos
Adicionais.

Art. 5° - O Orçamento do Estado consignará. anualmente, os recursos
necessários ao atendimento da contrapartida financeira do Estado no
projeto e das despesas relativas à amortização do principal, juros e
demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta
lei.



Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 323/2004"

Belo Horizonte. 13 de dezembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência. para exame dessa Egrégia Assembléia

Legislativa, o Projeto de lei que visa autorizar propiciar ao Estado
condições financeiras para executar o Programa de Melhoria da
Acessibilidade de Municípios de Pequeno Porte - PROACESSO.
mediante financiamento junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID. até o limite de US$100.000.000.00 (cem milhões
de dólares) bem como oferecer garantias para a respectiva operação.

O Programa proposto objetiva a melhoria da acessibilidade de um
conjunto de municípios de pequeno porte que se encontram desprovidos
de ligação pavimentada à rede rodoviária principal do Estado, permitindo
condições adequadas e permanentes de trafegabilidade. beneficiando
diretamente a população que não possui acesso pavimentado, estando
também aí incluídos o acesso de pequenos municípios a serviços sociais
essenciais.

O PROACESSO não só facilitará a mobilidade de mais ou menos 1.5
milhão de habitantes. bem como contribuirá para o crescimento das
atividades económicas locais, fortalecendo as potencialidades de cada
microrregião ou município e facilitando a integração aos mercados e a
atração de novos negocios, bem como provendo a infra-estrutura
necessária ao Estado para ampliação e recuperação da malha rodoviária,
do saneamento básico e outras melhorias de cunho social.

Portanto, evidencia-se que o Projeto de Lei assegura os objetivos do
Programa e, ainda, os benefícios indiretos que devem ser auferidos pelos
pequenos centros mineiros, numa perspectiva de inclusão social, não



encontrando óbice do ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal -
Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, nem do ponto
de vista orçamentário.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves. Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 2.008/2004
Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento externo junto ao

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -, e a oferecer garantias
e dá outras providências.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de
crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -, até o
limite de US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares) destinados à
execução do Programa de Acesso ao Município - PROACESSO -.
obedecidas as demais prescrições legais à contratação de operações da
espécie.

Parágrafo único - Os recursos resultantes da operação de crédito
autorizada no "caput" são provenientes do Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID -, e serão obrigatoriamente aplicados na
execução de projeto integrante do Programa de Acesso ao Município -
PROACESSO -. para o aumento a acessibilidade de 224 municípios
mineiros.

Art. 2° - Os recursos do empréstimo de que trata esta lei serão
depositados em conta específica para tal finalidade.

Art. 3" - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como garantia e
contragarantia à realização da operação de crédito objeto desta lei, as
cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159,
combinados com o § 40 do art. 167. todos da Constituição da República.

Parágrafo único - O procedimento autorizado no caput" somente
poderá ser adotado na hipótese de inadimplemento, no vencimento, das
obrigações pactuadas pelo Poder Executivo junto ao BID.
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Art. 40 - Os recursos provenientes da operação de crédito serão
consignados como receita no Orçamento do Estado ou em Créditos
Adicionais.

Art. 50 - o orçamento do Estado consignará. anualmente, os recursos
necessários ao atendimento da contrapartida financeira do Estado no
Projeto e das despesas relativas à amortização do principal, juros e
demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta
lei.

Art. 6' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 324/2004"

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso da

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do
Estado, e tendo em vista o disposto no art. 7 0 da Lei n° 15.292, de 5 de
agosto de 2004, os expedientes relativos ao Regime Especial de
Tributação concedido às empresas Poplyvin Plásticos e Derivados Ltda..
DVG - Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. e Unocann Tubos e
Conexões Ltda.

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

Decisão Normativa da Presidência n° 13.
Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Ofício n° 7/2004, do Presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando

nota de esclarecimento com vistas a explicitar a real situação da justiça
mineira com referência à Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Do Sr. Paulo Roberto Yog de Miranda Uchôa, Secretário Nacional
Antidrogas, em atenção ao Ofício n° 2.13312004/SGM, comunicando sua
ausência à reunião que visa criar a Frente Parlamentar de Combate às
Drogas. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. José Henrique Paim Fernandes, Presidente do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE - (6). comunicando a liberação
de recursos financeiros para as instituições que especifica. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100. inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras Públicas
(2), encaminhando cópia de convênios realizados pela Pasta. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação. prestando
esclarecimentos em atenção ao Ofício n° 2.254/2004/SGM. (- A Comissão
de Administração Pública.)

Do Sr. Clayton Alfredo Nunes. Diretor do Departamento Penitenciário
Nacional, prestando esclarecimentos em atenção ao Ofício n'
2.169/2004/SGM. (- A Comissão de Segurança Pública.)

Do Cel. BM Antônio Damásio Soares. Chefe do Estado-Maior do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado, prestando esclarecimentos em atenção
ao Requerimento n° 3.220/2004, da Comissão de Fiscalização Financeira.

Do Sr. José Luiz Ricardo, Chefe de Gabinete da Secretaria de Fazenda,
encaminhando nota técnica, em atenção a pedido de diligência contido no
Ofício n° 1 .797/2003/SGM. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 636/2003.)

Do Sr. Paulo Emílio Coelho Lott. Chefe de Gabinete da Secretaria de
Defesa Social, prestando esclarecimentos em atenção ao Ofício n°
2.169/2004/SGM. (- A Comissão de Segurança Publica.)

Do Sr. Hamilton Reis de Carvalho, Delegado de Polícia da Comarca de
Nova Era, prestando informações relativas ao Requerimento n°
3.294/2004, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. José Lincoln Daemon, Subsecretário de Planejamento,
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Orçamento e Administração, do Ministério do Esporte, encaminhando
uma via do Instrumento do 10 Termo Aditivo e uma cópia da publicação
referente ao Convênio n° 77/2003, firmado entre esse ministério e a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Eduardo Meohas. Presidente do Comité para Integração da
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP -, prestando
informações sobre a cobrança pelo uso das águas de domínio do Estado
de Minas Gerais.

Da Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco, prestando informações sobre a suspensão de licenciamento
ambiental, de audiências públicas, de outorga e licitação da transposição
do rio São Francisco.

Do Sr. Sinval Pereira da Silva, Diretor-Presidente da Associação dos
Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, solicitando a suspensão
da tramitação do Projeto de Lei n° 1.346/2003 e encaminhando um
exemplar do "Cadernos AFFEMG n° 1 - Plano de Carreira". (- Anexe-se
ao Projeto de Lei n° 1.346/2003.)

Do Sr. Antônio de Pádua Ribeiro Ramos. Diretor da Diretoria de Ações
Descentralizadas de Saúde de Ubá, solicitando a aprovação de emenda
do Deputado Dilzon Meio ao Projeto de Lei n° 1.686/2004. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 1.686/2004.)

Do Sr. José Maria T. Lanna, Gerente de Implantação da Telemig
Celular, em atenção a requerimentos (2) do Deputado Domingos Sávio,
prestando informações concernentes aos assuntos objetos dos referidos
requerimentos.

Do Sr. Geraldo Elias Roiim, apresentando denúncia de depredação do
Parque Ecológico do Biribiri, situado no Município de Diamantina. (- A
Comissão de Meio Ambiente.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições



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

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

PROJETO DE LEI N° 2.009/2004
Dispõe sobre a instituição da Semana Estadual do Evangelho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituída a Semana Estadual do Evangelho, a ser

comemorada, anualmente, na terceira semana de março.
Parágrafo único - Na data instituída nesta lei, serão ministrados pelas

instituições religiosas estudos, palestras e seminários sobre a consciência
evangélica.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 14 de dezembro de 2004.
George Hilton - Márcio Passos.
Justificação: Ao longo dos séculos, os antagonismos entre homens,

grupos sociais e nacionalidades inteiras provocados por diferenças
religiosas, marcaram profundamente a história da humanidade, com a
intolerância religiosa, levando a conflitos minoritários do que confessavam
crenças diferentes.

Com o passar do tempo, a separação entre religião e Estado constituiu-
se numa conquista da sociedade moderna e deve ser preservada.

Temos a firme convicção de que a verdadeira fé deve ser professada
todos os dias, e uma data especial para comemorar a consciência
evangélica se fará sentir nas instituições religiosas.

A terceira semana de março foi escolhida pelo fato de ser uma época
de reflexão sobre a vida de Jesus.

A nossa intenção é que haja dedicação especial em prol do Evangelho,
para o bem de todos.

Ante o exposto, submetemos à apreciação dos nobres pares nesta
Casa esta proposição. na certeza de contar com apoio necessário à sua
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tramitação e aprovação final.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N°2.010/2004

Autoriza o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG - a doar à Sociedade Católica de Educação
de Uberlândia - SOCEUB - o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar à Sociedade
Católica de Educação de Uberlândia - SOCEUB - o imóvel constituído de
terreno com área de 6.030 m 2 (seis mil e trinta metros quadrados),
composto pelos lotes n°s 16 a 31 da quadra n' 96-A. remanescente de
uma área total de 13.950m, situada no Bairro Rezende Junqueira. no
Município de Uberlândia, e registrada sob o n° 62.474, a f Is. 103, do Livro
3-CE. no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de
Uberlândia.

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação destina-se á construção da
sede da Faculdade Católica de Uberlândia.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado
cessada a causa que justificou a doação.

Art. 3" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O imóvel de que trata o projeto de lei é de propriedade do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - e parte remanescente de uma área total de 13.950M2.

A Sociedade Católica de Educação de Uberlândia - SOCEUB -,
entidade filantrópica que não possui fins lucrativos, com autorização do
MEC para o funcionamento dos cursos de Filosofia. Geografia.
Pedagogia e Normal Superior, vem realizando suas atividades há um ano
em prédio cedido provisoriamente pela Sociedade São Vicente de Paulo.
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Atualmente, suas instalações já não atendem à demanda estudantil, por
ser insuficiente o número de salas de aula e exíguas as dimensões do
imóvel.

Por isso, a SOCEUB vem solicitar a doação de parte do imóvel
pertencente ao DER-MG para nele instalar a Faculdade Católica de
Uberlândia e, assim, dar continuidade ao importante trabalho que vem
desenvolvendo.

Ante o exposto, estamos certos de que os nobres colegas
parlamentares prestarão o imprescindível apoio à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.011/2004
Altera a redação do § 30 do art. 13 da Lei n° 14.870, de 16 de dezembro

de 2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito
privado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -
OSCIP - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O § 3° do art. 13 da Lei n° 14.870, de 16 dezembro de 2003.

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13- ....................................
§ 30 - o termo de parceria celebrado com OSCIP que tenha por objeto

social a promoção de saúde gratuita deverá ser aprovado pelo Conselho
Estadual de Saúde, observado o disposto no art. 198 da Constituição da
República e no art. 7° da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de
1990.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2004.
Comissão de Participação Popular
Justificação: Esta Comissão realizou, nos dias 9 e 10/11/2004,

audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
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aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação governamental - PPAG - para o
período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões foram
encaminhadas como propostas de ação legislativa, para apreciação. A
Proposta n° 415/2004, apresentada no Grupo de Trabalho n° 7 -
Planejamento e Gestão -, pretendendo obrigar a que a qualificação das
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs - na área
da saúde fosse precedida de debate realizado pelo Conselho Estadual de
Saúde, embora não tenha tomado a forma de Emenda ao PPAG foi
acatada, em vista de sua conveniência, e consubstanciada no projeto de
lei em epígrafe.

Trata-se de medida conveniente para o Estado, conjugando-se tanto
com os pressupostos que alicerçam a introdução das OSCIPs em nossa
ordem jurídico-política quanto com o desenho institucional relativo ao
sistema de saúde pública. A qualificação de entidades civis como
organizações de interesse público, com a conseqüente atribuição a elas
de obrigações públicas e prerrogativas, é fenômeno que se insere em
uma perspectiva de ampliação do espaço público, cuja tutela deixa de ser
monopólio estatal e passa a ser partilhada entre o Estado e a sociedade.
Esta ótica também se encontra na raiz do arranjo institucional em que
enquadra o Sistema único de Saúde - SUS -. sendo que a atribuição de
um papel de realce aos Conselhos é, neste campo, uma de suas mais
autênticas expressões. Assim é que ao se admitir a qualificação de
OSCIPs prestadoras de serviços de saúde (art. 4°, IV da Lei n° 14.870, de
2003), deve-se, também, estabelecer que, no processo de qualificação,
haja a participação do Conselho Estadual de Saúde. instância própria
para, no âmbito do SUS. efetivar ações de "accountability".

- 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°2.012/2004
Cria a Notificação Compulsória da Violência contra o Idoso e a

Comissão de Monitoramento da Violência contra o Idoso.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica criada a Notificação Compulsória da Violência contra o

Idoso. a ser feita pelo estabelecimento público ou privado de serviço de
saúde que prestar atendimento ao idoso vitima de violência ou maus-
tratos.

Parágrafo único - Considera-se idoso a pessoa com idade igual ou
superior a sessenta anos.

Art. 2° - Para efeitos desta lei, consideram-se:
- violência contra o idoso a ação ou a conduta que causem morte.

dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico ao idoso, ocorridas no
âmbito público ou doméstico;

li - violência física a agressão ao corpo da vítima pelo uso da força do
agressor, com ou sem o uso de instrumentos, ou por queimadura. corte.
perfuração e uso de armas brancas ou de fogo, entre outras:

III - violência psicológica a situação em que a vitima sofre agressões
verbais constantes, como coação e ato de constrangimento que
impliquem situação vexatória, humilhante e desumana.

Art. 30 - Serão notificados, em formulário oficial, os casos atendidos e
diagnosticados de violência ou maus-tratos contra o idoso, tipificados
como violência física, sexual ou psicológica.

Parágrafo único - O profissional de saúde que verificar que o idoso
atendido tenha sofrido violência ou maus-tratos solicitará ao profissional
responsável pela condução do caso o preenchimento da Notificação
Compulsória de Violência contra o idoso.

Art. 40 - A Notificação Compulsória de Violência contra o Idoso conterá:
- identificação pessoal, com nome, idade, etnia, escolaridade e

endereço;
II - identificação do acompanhante, com nome, etnia. profissão e

endereço:
III - motivo do atendimento;
IV - diagnóstico;
V - descrição detalhada dos sintomas e das lesões:



VI - relato da situação social, familiar, econômica e cultural.
§ 1 1 - No formulário do primeiro atendimento, no "Motivo de

Atendimento", será preenchido o item "violência", especificando-se a
causa da violência: física, sexual ou psicológica, e o âmbito de sua
ocorrência: doméstica ou público.

§ 20 - Os casos de violência contra o idoso são considerados:
- domésticos os ocorridos em família ou na unidade doméstica. ou.

ainda, em qualquer outro ambiente, desde que o agressor conviva ou
haja convivido no mesmo domicílio que o idoso:

II - públicos:
a) os ocorridos na comunidade e perpetrados por qualquer pessoa:
b) os perpetrados ou tolerados pelo Estado ou seus agentes, onde quer

que se encontrem.
Art. 5C - A Notificação Compulsória de Violência contra o Idoso será

preenchida em três vias, das quais uma será mantida em arquivo de
violência contra o idoso, no estabelecimento de saúde que prestou o
atendimento, outra encaminhada à Delegacia Especializada de Crimes
contra o Idoso, e a terceira entregue ao idoso ou ao acompanhante, por
ocasião da alta.

Art. 6 - Os dados de arquivo de violência contra o idoso serão
confidenciais e somente poderão ser fornecidos:

- ao denunciante, ao idoso ou ao acompanhante da pessoa que tenha
sofrido a violência. devidamente identificada, mediante solicitação
pessoal por escrito:

II - aos Conselhos Estadual e Municipal do Idoso, a autoridade policial
ou judiciária, mediante solicitação oficial.

Parágrafo único - Os dados da Notificação Compulsoria de Violência
contra o Idoso, excluídos aqueles que possibilitem a identificação da
vítima, serão encaminhados, em boletim semestral, à Secretaria de
Estado de Saúde.

Art. 7° - A Divisão de Epidemiologia da Secretaria de Estado de Saúde
divulgará semestralmente as estatísticas relativas à violência contra o
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idoso referentes ao semestre anterior.
Art. 80 - Fica criada, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, a

Comissão de Monitoramento da Violência contra o Idoso, para
acompanhar a implantação desta lei.

Parágrafo único - A Comissão de Monitoramento da Violência contra o
Idoso será regida por regulamento interno a ser elaborado por seus
integrantes.

Art. 9 0 - A Comissão de Monitoramento da Violência contra o Idoso será
composta por doze membros, assim discriminados:

- um representante da Secretaria de Estado de Saúde:
li - um representante da Subsecretaria de Direitos Humanos da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes:
III - um representante do Conselho Estadual de Saúde;
IV - um representante da Delegacia Especializada de Crimes contra o

Idoso;
V - um representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia

Legislativa:
VI - um representante da Comissão de Saúde da Assembléia

Legislativa;
VII - seis representantes do Conselho Estadual do Idoso.
§ 10 - Os membros da Comissão serão indicados pelos respectivos

setores e nomeados pelo Governador do Estado. para mandato de dois
anos.

§ 2° - A coordenação da Comissão será eleita por seus integrantes,
entre seus membros.
§ 

30 - Caberá à Secretaria de Estado de Saúde dar o suporte
necessário ao funcionamento da Comissão de Monitoramento da
Violência contra o Idoso.

Art. 10 - O descumprimento do disposto nesta lei por estabelecimento
público ou privado de serviço de saúde acarretará as seguintes sanções,
de caracteres educativo e pecuniário:

- na primeira ocorrência, o estabelecimento receberá advertência
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confidencial e deverá comprovar, no prazo de até trinta dias a contar da
data da advertência, a habilitação de seus recursos humanos em registro
de violência desse tipo:

II - no caso de reincidência ou descumprimento do prazo estabelecido
no inciso 1, o estabelecimento será apenado com multa diária no valor de
3.202.56 UFEMGs (três mil duzentas e duas vírgula cinqüenta e seis
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais ).

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 14 de dezembro de 2004.
Ana Maria Resende
Justificação: A necessidade de aprimorar o atendimento aos idosos com

pessoal capacitado é prioridade em todas as áreas da sociedade.
A população idosa nem sempre é tratada com o carinho e o cuidado

que merece no momento em que necessitam de merecido descanso e
respeito.

Muitos são os casos em que os próprios filhos abandonam os pais, seja
em asilos precàrios, seja na própria residência. Verifica-se que indivíduos
com 60 ou mais anos de idade, predominantemente, vivem sozinhos,
talvez pelo estado civil (solteiros ou viúvos) ou mesmo por uma tendência
ao isolamento social dessa camada da população. No entanto, em Belo
Horizonte, verificou-se que em 69% dos casos registrados o autor e a
vítima moram no mesmo domicílio.

As primeiras reações dos idosos diante da violência envolvem
sentimentos de medo, vergonha e culpa pelo fracasso das relações
familiares. Ocorre também a omissão do acontecimento pela vítima e até
mesmo a aceitação deste como parte natural das relações entre família.

As marcas da agressão contra o idoso não são apenas físicas, mas
também de ordem psicológica e. às vezes, até moral. A violência e os
maus-tratos parecem revelar ao idoso o sentimento de incapacidade em
lidar com os filhos, os netos, o cônjuge, e em enfrentar o mundo que o
cerca.



Esse tipo de violência é um problema de saúde pública, pois afeta a
integridade física e mental. Milhares de vítimas dessa violência,
principalmente a considerada doméstica, passam regularmente pelos
prontos-socorros. pelos ambulatórios e pelos hospitais da rede de saúde,
que, em geral, não conseguem fazer o diagnóstico de violência
doméstica, assim como não compreendem a magnitude do problema
como uma questão de saúde pública nem conseguem assumir a
responsabilidade social que lhes cabe.

Atualmente, os idosos representam cerca de 9% da população
brasileira, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Nas próximas duas décadas, a população
idosa do Brasil poderá dobrar, passando aproximadamente de 15 milhões
de pessoas com 60 anos ou mais de idade para cerca de 30 milhões,
conforme estimativa do IBGE.

Desde 1°/1/2004, os idosos passaram a ser amparados pelo Estatuto
do Idoso, sancionado em 1 0110/2003. A lei traz 118 artigos que
estabelecem punições para crimes contra os maiores de 60 anos e
regulamentam os direitos no que diz respeito à vida, à liberdade, à saúde,
à educação, à profissionalização, à previdência social, à habitação e ao
transporte.

Já não há dúvida sobre a necessidade emergencial da adoção de um
plano de ação e de protocolos específicos na área de saúde para o
atendimento aos idosos, assim como é imprescindível fazer investimentos
na capacitação (habilitação e reciclagem) de profissionais de saúde, em
todos os níveis, para atender e acolher os idosos de forma humanizada,
primando pelo respeito aos direitos humanos e, como decorrência, dando
visibilidade ao problema e criando condições para enfrentá-lo.

O idoso. embora tenha suas peculiaridades, deve ser visto como um
indivíduo integrado na comunidade com seus direitos respeitados e sua
experiência de vida valorizada. Em um país onde a população idosa é
cada vez maior, tornam-se urgentes ações que garantam condições de
vida digna e, muito além disso. que assegurem a cidadania plena para
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um grupo que continua discriminado em vários setores da nossa
sociedade.

A velhice deve ser considerada como a idade da vivência e da
experiência, que jamais devem ser desperdiçadas. O futuro será formado
por uma legião de indivíduos mais velhos e, se não estivermos
conscientes das transformações e preparados para enfrentar essa nova
realidade, estaremos fadados a viver em uma civilização totalmente
deficiente de direitos e garantias na terceira idade.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.013/2004
Declara de utilidade pública o Hospital Vaz Monteiro de Assistência à

Infância e à Maternidade, com sede no Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Hospital Vaz Monteiro de

Assistência à Infância e à Maternidade, com sede no Município de
Lavras.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 14 de dezembro de 2004.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: O Hospital Vaz Monteiro de Assistência à Infância e à

Maternidade, com sede no Município de Lavras, já possui o título de
utilidade pública federal desde 1991. título mantido pelo Ministério da
Justiça em julho de 2004, com validade até 30/4/2005.

Trata-se de entidade sem fins lucrativos, inscrita no CMAS de Lavras
sob o n° 45, que vem cumprindo rigorosamente suas disposições
estatutárias no que concerne à finalidade descrita no art. 3° do respectivo
ato constitutivo, levado a Registro no Cartório do Registro de Título e



Documentos, Pessoas Jurídicas e Protestos de Lavras, notadamente a
promoção da saúde, a prevenção de doenças, o atendimento à infância e
à maternidade, o atendimento a enfermos viabilizando o exercício de um
dos direitos fundamentais mais caros: o acesso universal à saúde.

O Vaz Monteiro teve sua origem nos idos de fevereiro de 1941,
germinando a partir de fecundas reuniões, que se realizavam no Hotel
Central, viabilizadas pela proprietária, D. Noêmia, senhora de
incomparável bondade, enzima catalizadora das intenções que
culminaram na fundação do Hospital das Crianças, como era então
chamado.

Nessas reuniões, decidiu-se que a cidade e a região necessitavam de
um hospital que atendesse à maternidade, preparando o nascimento, e
que atendesse à criança, numa sequência dinâmica de prevenção e de
manutenção da saúde. Nos primeiros 4 meses de fundação, foram
registrados atendimentos de 885 crianças. 613 mulheres. 164 homens.
407 injeções e curativos, 1.409 medicamentos fornecidos e 1 intervenção
cirúrgica.

A denominação social de Hospital Vaz Monteiro veio logo a seguir, em
justa homenagem ao grande benemérito do Hospital das Crianças, Sr.
Vaz Monteiro, que empresta o nome a entidade, de forma digna, em
reconhecimento àquele que foi o seu maior benfeitor. infortunadamente
privado de participar da inauguração da entidade. vindo a falecer dois
anos antes, vítima de malária, contraída em viagem à África.

Desde então, a entidade vem dando enorme contribuição para a saúde
de Minas, primando pela excelência nos serviços, para a qual contribui a
elevada equipe clínica, dotada de profissionais competentes em todos os
ramos.

O Hospital preenche todos os requisitos legais para que seja declarada
sua utilidade pública estadual, conforme se verifica na documentação que
é parte integrante deste projeto, pelo que conto com o apoio dos ilustres
Deputados à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N°2.014/2004
Dispõe sobre a comprovação de interrupção de viagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E direito do usuário de sistema regular de transporte de

passageiros receber declaração comprobatória de interrupção de viagem,
quando a interrupção fortuita durar mais de 30 minutos.

Parágrafo único - A declaração de que trata o "caput' deste artigo será
entregue ao passageiro no local da interrupção, e nela constará,
necessariamente:

- o nome da empresa operadora da linha:
II - o nome do condutor:
III - o local do início da viagem:
IV - o local onde ocorreu a interrupção:
V - o tempo de duração da interrupção:
VI - a provável causa da interrupção.
Art. 20 - O descumprimento desta lei sujeita a empresa operadora da

linha às sanções do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2004.
Célio Moreira
Justificação: Não raras vezes ocorrem problemas nos ônibus. e os

passageiros chegam com atraso em seu destino. Tais situações são
embaraçosas, principalmente para quem trabalha e tem horário para
chegar ao trabalho.

Considerando que o transporte coletivo é um serviço sujeito as regras
do Código de Defesa do Consumidor e considerando o dever de
informação que tal código estabelece, entendo que o usuário tem o direito
de receber por escrito um documento que comprove a ocorrência de
interrupção da viagem.

Esse documento será importante não só para servir de prova no
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trabalho, como mencionamos na introdução, mas também para que os
usuários possam fiscalizar e denunciar as empresas que não mantêm os
veículos em boas condições para o tráfego.

Certo da sensibilidade dos colegas Deputados para os problemas aqui
trazidos, submeto o presente projeto ao douto juízo desta Casa
Legislativa.

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

PROJETO DE LEI N°2.015/2004
Institui o Cadastro Estadual de Entidades Ambientais do Estado de

Minas Gerais - CEEA-MG - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Cadastro Estadual de Entidades Ambientais -

CEEA-MG - com o objetivo de manter em banco de dados de acesso
público o registro de entidades não governamentais existentes no Estado
que tenham como finalidade estatutária a defesa e proteção ao meio
ambiente.

Art. 2° - A inscrição do CEEA-MG é facultativa e gratuita, garantida a
qualquer organização não governamental que a solicite, desde que, além
do expresso no art. 1°, esteja constituída há pelo menos três anos, com
registro em cartório.

Parágrafo único - A responsabilidade pelas informações prestadas
caberá exclusivamente à organização não governamental que se
credenciar.

Art. 30 - Somente as entidades inscritas poderão apresentar projetos de
preservação ou de alteração do meio ambiente perante a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e seus órgãos
vinculados.

Art. 40 - O Poder Executivo, através da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, fixará as normas
complementares e administrativas para o cadastramento, bem como
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determinará como as informações fornecidas pelas entidades serão
mantidas em banco de dados.

Art. 50 - o CEEA-MG será publicado anualmente, devidamente
atualizado, e enviado aos órgãos da administração direta e indireta do
Estado, para conhecimento.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias contados da data de sua publicação.

Art. 7" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões. 9 de dezembro de 2004.
Doutor Viana
Justificação: A degradação do meio ambiente é crescente, e a

sociedade não pode ficar inerte diante da demonstração total de
desrespeito, com a prática de danos e crimes contra o meio ambiente. A
população, na maioria das vezes, não consegue obter informações nos
órgãos ambientais do Estado e nas entidades de proteção ao meio
ambiente.

A nossa proposta tem o objetivo de colaborar para centralizar as
informações sobre entidades de proteção ao meio ambiente,
proporcionando somente às entidades inscritas a possibilidade da
apresentação de projetos de preservação ou alteração do meio ambiente.

O objetivo maior do cadastro é resguardar a sociedade com relação a
pessoas ou empresas que passam por ambientalistas e conseguem
recursos financeiros para causas sem finalidade alguma de preservação,
reparação ou alteração do meio ambiente.

Propomos a organização de um Cadastro Estadual de Entidades
Ambientais, com o objetivo de manter em banco de dados de acesso
público o registro de entidades ambientalistas não governamentais
existentes no Estado.

E por isso que conto com o apoio dos meus nobres pares para
aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Jusitça e de Meio Ambiente
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para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102. do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.016/2004
Altera o art. 40 da Lei n° 10.627. de 16 de janeiro de 1992. que dispõe

sobre a realização de auditorias ambientais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 40 da Lei n° 10.627, de 16 de janeiro de 1992, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 40 - Deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias ambientais

periódicas, com intervalo máximo de um ano, as empresas ou atividades
de elevado potencial poluidor. entre as quais:

- as refinarias, os oleodutos e os terminais de petróleo e seus
derivados:

II as instalações destinadas à estocagem de substâncias tóxicas e
perigosas:

III - as instalações de processamento e de disposição final de resíduos
tóxicos ou perigosos:

IV - as unidades de geração de energia elétrica a partir de fontes
térmicas e radioativas;

V - as instalações de tratamento e os sistemas de disposição final de
esgotos domésticos:

VI - as indústrias petroquimicas e siderúrgicas;
VII - as indústrias químicas e metalúrgicas:
VIII - as indústrias de papel e celulose (inciso acrescentado pelo art. l

da Lei n° 15017, de 15/1/2004):
IX - as barragens de contenção de resíduos, de rejeitos e de águas

(inciso acrescentado pelo art. 10 da Lei n° 15.017, de 15/1/2004).
Parágrafo único - O órgão de meio ambiente competente poderá:

- exigir que sejam realizadas auditorias ambientais em outras
empresas e atividades potencialmente poluidoras ou que impliquem risco
de acidentes ambientais, além das relacionadas nos incisos do "caput"
deste artigo, conforme o disposto nesta lei:
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II - deliberar sobre a redução ou a ampliação da periodicidade prevista
no "caput" deste artigo, conforme o caso (parágrafo único acrescentado
pelo art. 10 da Lei n° 15.017. de 15/1/2004.).

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2004.
Doutor Viana
Justificação: O objetivo da alteração da legislação citada é reduzir o

período máximo para realização da auditoria ambiental no Estado de
Minas Gerais, porque, nos períodos de chuva, muitas barragens de
contenção de resíduos, de rejeitos e de águas são destruídas ou
transbordam. prevenindo e reduzindo a ocorrência de danos ao meio
ambiente, que a cada dia está mais degradado, em razão de numerosas
empresas instaladas no Estado que precisam reduzir os riscos ao meio
ambiente.

Pretende dotar o poder público de mecanismo legal capaz de evitar que
empresas que não cumpram a legislação ambiental obtenham qualquer
incentivo à continuidade de suas atividades ou quaisquer benefícios
concedidos pelo Estado.

A nossa proposição visa à manter o meio ambiente sem danos, pelo
menor prazo possível; contudo, a auditoria ambiental às empresas
relacionadas no art. 4 0 da Lei n° 10.627, de 16/1/92, deverá ser realizada
no, período máximo de de um ano.

E por isso que conto com o apoio dos meus nobres pares à aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°2.017/2004
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62. XXXIV. da

Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1" - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62,
XXXIV. da Constituição do Estado, a alienação, em nome de Alexandre
Kenedy Otoni, da terra devoluta situada no lugar denominado Lama Preta
- Rio Manso, no Distrito e Município de Ladainha, com área de 129,05ha
(cento e vinte e nove vírgula zero cinco hectares).

Art. 2" - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2004.
Comissão de Política Agropecuária.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 195, c/c o art. 102. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 3.868/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da COPASA. com vistas a que seja
estimulada a instalação de hidrômetros individuais em edifícios
destinados à população menos favorecida. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)

N 3.869/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Cultura, com vistas a que sejam
cedidos espaços públicos para a apresentação de grupos teatrais.

N° 3.870/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Cultura, com vistas a obtenção de
recursos para a criação de espaços culturais nos municípios que integram
o circuito da Estrada Real. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 3.871/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Cultura, com vistas a que seja dada
prioridade aos municípios que integram o circuito da Estrada Real para
realização de eventos culturais e apresentação de artistas mineiros. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão de
Participação Popular. Anexe-se ao Requerimento n° 3.870/2004 nos
termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno.)
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N' 3.872/2004. da Comissão de Participação Popular. solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Planejamento e Gestão. com  vistas a
que entidade voltada para ação cultural e que tenha como objetivo a
inclusão social pela educação artística seja qualificada como Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP.

N' 3.873/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado. com  vistas a que seja
instituído, na revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental para o
exercício de 2006, um novo projeto estruturador focado na área da
cultura. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 3.874/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde, com vistas à criação de serviço
de telefonia gratuito para orientação de gestantes.

N° 3.875/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde, com vistas à criação de CTI
Adulto na Maternidade Odete Valadares.

N° 3.876/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, com vistas a que seja dado
maior empenho ao cumprimento do § 1° do art. 192 da Constituição do
Estado e à regulamentação da Lei n° 11.720, de 1994.

N t 3.877/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde e ao Conselho Estadual de
Saúde, com vistas à criação de núcleos regionais de fiscalização da
assistência à saúde prestada pelo SUS.

N° 3.878/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde, com vistas à retirada, do
orçamento da saúde de 2005. de todas as rubricas que não dizem
respeito diretamente à saúde pública.

N° 3.879/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde. com vistas à reestruturação da
Fundação Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG -, pela nomeação dos
concursados. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)
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N° 3.880/2004, da Comissão de Participação Popular. solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA, para que as ações de
saneamento ambiental sejam desenvolvidas de forma integrada entre o
poder público e a comunidade.

N° 3.881/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Estado de Saúde, com vistas à criação
de equipes responsáveis pelo controle sobre as ações de saneamento e
moradia, nas Diretorias de Ações Descentralizadas de Saúde - DADS. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde.)

N' 3.882/2004. da Comissão de Participação Popular. solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG, para que o Projeto de
Segurança Preventiva/Ostensiva da PMMG ao longo da Estrada Real'
tenha sua implantação iniciada em 2005. (- A Comissão de Segurança
Pública.)

N" 3.883/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, ao
Diretor-Geral do DER-MG e ao Diretor-Presidente da BHTRANS, com
vistas à fiscalização mais efetiva dos veículos automotores mal
conservados.

N° 3.884/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão. com
vistas à construção de um espaço de lazer e esportes denominado
"Parque Maria do Socorro", ao final do Aeroporto Carlos Prates. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 3.885/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Estado de Turismo, com vistas a que se
tomem providências para efetivar o registro legal da logomarca criada
pela artista plástica Yara Tupinambá para utilização como símbolo oficial
do Programa Estrada Real.

N° 3.886/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo aos Secretários de Estado de Turismo e de Cultura, para
a inclusão no Programa Estrada Real de ações a serem desenvolvidas
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conjuntamente pelo Sistema Estadual de Cultura, pelos órgãos
municipais de cultura e entidades de profissionais das áreas artísticas.

N° 3.887/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Turismo, com vistas à imediata
destinação de verba orçamentária para a implantação das trilhas-parques
na Estrada Real.

N° 3.888/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado. com vistas à reedição do
Decreto Estadual n° 43.539, de 2003. (- Distribuídos à Comissão de
Turismo.)

N° 3.889/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, com vistas à alteração do
Decreto Estadual n° 43.539. de 2003. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pela Comissão de Participação Popular.
Anexe-se ao Requerimento n° 3.883/2004 nos termos do § 2 0 do art. 173
do Regimento Interno.)

N° 3.890/2004, da Comissão de Participação Popular. solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Turismo, com vistas a que a Prefeitura
de Barão de Cocais seja informada sobre as ações que o Estado
implementou ou que implementará nos municípios que compõem o
circuito turístico do qual Barão de Cocais faz parte. (- A Comissão de
Turismo.)

N° 3.891/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, com vistas à alteração do
Decreto Estadual n° 43.539, de 2003. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pela Comissão de Participação Popular.
Anexe-se ao Requerimento n° 3.888/2004 nos termos do § 2° do art. 173
do Regimento Interno.)

N° 3.892/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Turismo, com vistas à reabilitação do
convênio assinado entre a Secretaria de Turismo e o SENAC-MG.

N° 3.893/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
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formulado apelo ao Secretário de Turismo, com vistas à reativação do
Conselho Consultivo da Estrada Real e à inclusão de um representante
dos circuitos turísticos entre os órgãos e entidades do referido Conselho.
(- A Comissão de Turismo.)

W 3.894/2004. do Deputado Dimas Fabiano. solicitando seja formulado
apelo ao Coordenador Geral da 6" UNIT com vistas ao recapeamento da
BR-383 no trecho Piranguçu-Itajubá. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.895/2004. do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja formulado
apelo à Secretária de Educação com vistas a que sejam implementadas
medidas educativas, e restritivas para o combate ao tabagismo nas
escolas mineiras. (- A Comissão de Saúde.)

N' 3.896/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com a comunidade do Município de Cachoeira
Dourada pelo transcurso do 42 0 aniversário de sua emancipação.

N° 3.897/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com a comunidade do Município de Varjão de Minas
pelo transcurso do 9° aniversário de sua emancipação.

N° 3.898/2004. do Deputado João Bittar. solicitando seja formulado voto
de congratulações com a comunidade do Município de Buritis pelo
transcurso do 42° aniversário de sua emancipação. '(- Arquivem-se os
Requerimentos n°s 3.896/2004. 3.897/2004 e 3.8981 12004. de
conformidade com o inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.)".

N° 3.899/2004, do Deputado Leonardo Moreira. solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Herculano Anguinetti,
Secretário de Turismo, por ter sido indicado para receber a Medalha
Calmon Barreto, concedida pelo Governador do Estado.

N° 3.900/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Eduardo Sanovicz,
Presidente da EMBRATUR, por ter sido indicado para receber a Medalha
Calmon Barreto, concedida pelo Governador do Estado.

N° 3.901/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Maria Auxiliadora Ribeiro,
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Reitora da UNIARAXÁ, por ter sido indicada para receber a Medalha
Calmon Barreto, concedida pelo Governador do Estado.

N° 3.902/2004. do Deputado Leonardo Moreira. solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Robson Braga de Andrade,
Presidente do Sistema FIEMG, por ter sido indicado para receber a
Medalha Calmon Barreto, concedida pelo Governador do Estado.

N° 3.903/2004. do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Sad Júnior. Procurador
do Estado. por ter sido indicado para receber a Medalha Calmon Barreto,
concedida pelo Governador do Estado. (- Distribuídos à Comissão de
Turismo.)

N° 3.904/2004. da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas a que
providencie a recuperação do trecho da estrada entre o Município de
Capivari e a divisa com o Estado de São Paulo, na MG-158.

N° 3.905/2004. da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas a que sejam
tomadas as providências cabíveis para embargar, pelos motivos que
menciona, a construção de estabelecimento prisional em Ribeirão das
Neves.

N° 3.906/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado apelo ao Secretário de Defesa Social, reiterando solicitação
relativa ao afastamento do Sr. Flávio Moreira de Oliveira, Diretor das
Penitenciárias Prof. Ariosvaldo Campos Pires e José Edson Cavalieri.
situadas em Juiz de Fora, e do Sr. Sérgio Rodrigues Ribeiro, Agente
Penitenciário, em razão do indiciamento dessas pessoas em inquérito
policial recentemente concluído.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Ana
Maria Resende e dos Deputados Célio Moreira (2), Leonardo Moreira (6),
Miguel Martini, Dalmo Ribeiro Silva. Paulo Piau e Dilzon Meio.

Proposição não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173. c/c o inciso 1 do art. 284.
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do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da Comissão de Participação Popular, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário de Turismo com vistas a que seja reativado o Conselho
Consultivo da Estrada Real.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de

Educação (2) e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2) e Gil Pereira.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado - Boa-tarde. Primeiramente, gostaria de

fazer coro com as palavras de todos os servidores públicos do Estado de
Minas Gerais, que exigem dignidade e aumento já, pois são praticamente
11 anos sem aumento. Se o Governador teve condições de gastar
R$30.000.000.00 com publicidade, pode conceder aumento digno para os
servidores.

Neste momento, gostaria de parabenizar o Sindicato dos Servidores do
IPSEMG pela luta. Continuem mobilizados. O Governador enviou emenda
a esta Casa de mais de R$900.000.000.00, dizendo que já não há déficit,
que foi zerado. Se não há déficit, há condições de dar aumento digno aos
servidores.

E muito importante que todas as categorias - da área da saúde, da
educação, da segurança. etc. - se unam. Temos de nos unir, porque,
unidos, somos fortes. Se houver mobilização, com certeza, o Governador
tremerá, porque haverá eleições em 2006 e sabe que receberá o troco
nas urnas.

Também quero falar sobre o pagamento em dia do 13 0 salário, uma
obrigação do Governo, assim como o pagamento salarial no quinto dia
útil, que foi promessa também do ex-Governador Itamar Franco. E um
direito garantido por lei a todos os servidores do Estado. E muito
importante continuarem com a mobilização. Podem contar com o apoio
do Bloco PT-PCdoB. Cerraremos fileira juntamente com vocês, exigindo
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do Governo do Estado que lhes dê dignidade, aumento, além de tratá-los
com respeito.

Gostaria também. Sr. Presidente. de dizer que hoje. às 16 horas.
haverá nesta Assembléia uma audiência pública da Comissão do
MERCOSUL da Assembléia Legislativa de Minas Gerais com a Comissão
do MERCOSUL do Congresso Nacional. E muito importante trazer a
discussão para esta Casa. Vemos que a população, infelizmente, não
sabe da importância do MERCOSUL.

Como disse em relação aos servidores, se nos unirmos, se nos
mobilizarmos, se os países - Brasil, Argentina. Uruguai. Paraguai - que
compõem o MERCOSUL e que já há muito tempo lutam por uma
integração se unirem, teremos condições de peitar os Estados Unidos, o
bloco europeu, a ALCA, negociando com força, com cabeça erguida.
Para isso. é necessária a união, sem a qual ficamos muito fracos.

Estaremos discutindo aqui na Assembléia o Acordo de Integração do
MERCOSUL, que foi criado em 1991, com a assinatura do Tratado de
Assunção, que defende uma área de livre comércio e a aproximação e
integração política. cultural e social.

Estive na Argentina, e não há como comparar o nível da sua educação
com a do Brasil. Lá há mais investimentos por parte do poder público nas
áreas da educação e da saúde. Apesar de toda a crise em que a
Argentina se encontrava há alguns anos, a situação de seu povo era
muito melhor do que a do povo brasileiro. Lá se têm maior hábito de
leitura e grande número de peças teatrais. Há o fomento da cultura. Os
livros são baratos para que as pessoas adquiram o hábito da leitura.

Há dez anos, em Ouro Preto. houve um encontro. que originou o
Protocolo de Ouro Preto, que serviu para estruturar e institucionalizar o
MERCOSUL. Naquele momento, o MERCOSUL ganhou personalidade
jurídica para poder negociar acordos internacionais como um bloco
econômico.

O encontro que teremos na próxima sexta-feira será também muito
importante. Os países membros do MERCOSUL são o Brasil, o Paraguai.
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a Argentina e o Uruguai, e são associados o Peru, a Bolívia e o Chile. No
encontro em Ouro Preto será oficializada a entrada da Venezuela e do
Equador como países associados do MERCOSUL.

Na audiência de hoje às 16 horas, discutiremos sobre o parlamento do
MERCOSUL. Qualquer integração de países não pode desprezar, de
maneira nenhuma, a questão política e os parlamentares envolvidos.
Com esse espírito de criar os fóruns parlamentares, discutimos a criação
do parlamento do MERCOSUL, que terá poderes deliberativos sobre
matérias, objetos e acordos firmados entre países nos moldes do
parlamento europeu. A composição, as atribuições e o funcionamento
ainda não estão definidos. Precisaremos de muitos debates e sugestões
para a implantação do parlamento do MERCOSUL.

Podemos seguir um modelo similar do parlamento da Comissão
Parlamentar do MERCOSUL. que tem 64 membros dos quatro países, 16
de cada país. Os países poderiam indicar os representantes no
parlamento do MERCOSUL através do Congresso Nacional ou das
Assembléias Legislativas.

Discutiremos ainda o aqüífero Guarani, a maior reserva de água doce
do mundo, que está integrada às bacias econômicas subterrâneas de
Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. São Paulo. do Paraná, Santa
Catarina. do Rio Grande do Sul e também às da Argentina, do Paraguai e
do Uruguai.

E importante levantar essa discussão porque sabemos que os Estados
Unidos alegou que o Iraque tinha armas químicas apenas como desculpa
para invadir o país. Posteriormente, ficou comprovado que o Iraque não
tinha armas químicas. Bush causou essa guerra por causa do petróleo.
Quem sabe no futuro os Estados Unidos não virão aqui na América Latina
para tentar roubar a nossa água, um dos maiores patrimônios que temos?
Cerca de 209 0 da reserva de água doce do mundo está no aqüífero
Guarani. uma riqueza muito grande para o futuro. Sabemos que em
médio e longo prazos um dos maiores problemas do mundo será a falta
de água doce.
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Temos de ter consciência em relação a este momento, não
contaminando os lençóis freáticos, uma água que será muito importante
para a sobrevivência da raça humana, principalmente dos nossos irmãos
da América Latina.

Finalizando, convido todos os parlamentares desta Casa para
participarem da abertura da reunião das Comissões Parlamentares do
MERCOSUL da Assembléia e do MERCOSUL do Congresso Nacional,
no anfiteatro, às 16 horas.

Hoje também fiquei muito feliz com o relatório da Comissão de
Fiscalização Financeira. Parabenizo o Deputado Antônio Carlos Andrada,
que acatou emenda que apresentamos para a construção de duas
escolas em Uberlândia, onde, há praticamente 16 anos, o Estado não
constrói nenhuma escola. Apresentei três emendas, cada uma no valor
de R$700.000,00. para a construção de escolas nos Bairros Morumbi.
Canaã e São Jorge. Infelizmente, essas emendas não foram acatadas em
seu valor integral, mas no valor de R$300.000,00. para a construção das
escolas estaduais dos Bairros Morumbi e Canaã. O relator acatou ainda
outra emenda por mim apresentada, no valor de R$100.000,00, para a
construção do novo Fórum de Uberlândia, que atenderá aos cidadãos
dessa cidade, ao Poder Judiciário, aos advogados. Infelizmente, hoje, o
Fórum não tem estrutura adequada para atender a toda a população.
Fiquei muito feliz por essas emendas terem sido acatadas no orçamento.

Para fecharmos o ano com chave de ouro, o Governador deverá
reconhecer o direito dos servidores públicos ao aumento e à dignidade.
Fazemos apelo a todas as lideranças, ao Líder do Governo desta Casa e
a todos os Deputados que fazem parte da base do Governo para
sensibilizarem o Governador Aécio Neves da importância do servidor
público. Como o próprio nome diz: servir ao público. Para isso, é
necessário haver dignidade e condição de trabalho.

Desejo que os companheiros da área da saúde, os trabalhadores do
IPSEMG, continuem mobilizados e pressionando, pois apenas com
mobilização e união conseguiremos a vitória. Parabéns!



- Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputadas. Deputados,

funcionários da Casa, público que nos assiste pela TV Assembléia e das
galerias, especialmente os nossos funcionários do Estado de Minas
Gerais. Também somos solidários com as reivindicações apresentadas.
Na condição de médico, conheço profundamente a situação por que
passa a saúde em nosso Estado. Preocupa-nos especialmente a questão
do IPSEMG. Há audiência marcada com o Secretário Anastasia para
discutir. primeiramente, o futuro do IPSEMG. que corresponde à saúde do
servidor público de Minas Gerais ou, pelo menos, ao órgão que oferece
maior assistência à saúde dos funcionários do Estado e dos seus
dependentes. Não podemos continuar como estamos. Como bem diz a
faixa ali exposta, a questão é de sobrevivência. Essa necessidade é
urgente.

Não sabia que vocês estariam aqui hoje. Não estou fazendo o meu
pronunciamento oficial.

Hoje, de manhã, conversei com o Deputado Antônio Carlos Andrada.
Líder do PSDB, sobre as questões relativas ao IPSEMG. Assumimos
esse compromisso. Como integrante da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, não precisamos "chover no molhado" para
dizer que o aumento de salário do funcionalismo é uma questão de
justiça, de dignidade. O Governador está sensível e buscando caminhos
para solucionar esse problema. que se estende há mais de oito anos.
Essa não é uma questão partidária. Trata-se da sensibilidade que todos
nós. Deputados. devemos ter. O compromisso é do Governo e de todos.

Atualmente, Minas Gerais possui quase 100,6 de sua população
constituída por pessoas com mais de 60 anos, ou seja, 1.800.000
habitantes, em um universo com cerca de 18 milhões de habitantes.
Essas pessoas, consideradas idosas pelo Estatuto do Idoso, promulgado
no ano passado, devem ter considerações especiais por parte de nossa
sociedade, porque elas são especiais. São exemplos de vida para seus
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filhos, seus netos e bisnetos. O idoso hoje é ainda, em muitas cidades, o
responsável pelo sustento de inúmeras famílias. Muitos deles lutam com
os baixíssimos rendimentos de sua aposentadoria, com dignidade e
integridade, pela sobrevivência dos seus entes queridos.

Em nosso Pais, o Estatuto do Idoso ainda não está sendo cumprido, os
direitos do idoso não estão sendo respeitados integralmente, seja na área
da assistência social, da habitação, do transporte. ou da saúde, entre
outros. O idoso não merece, nessa altura da vida, ter de mendigar seu
direito; se é um direito. ele tem de usufruir dessa conquista.

Aqui e agora, desta tribuna, assumo o compromisso de criar a frente
parlamentar de proteção ao idoso e. para tanto, já posso adiantar
novidades. Tenho em mão a adesão de mais de 60 colegas Deputados
sensibilizados com a causa, os quais estão apoiando-me nesse trabalho.

A frente será, principalmente, destinada à realização de ações políticas
necessárias à proteção ao idoso, procurando criar mecanismos que
efetivamente possam trazer soluções para que o Estatuto do Idoso seja
realmente cumprido em Minas Gerais. Entre as prioridades da Frente
Parlamentar de Proteção ao Idoso. buscaremos a efetivação do direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer,
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária, por meio de ações afirmativas e
legislativas, visando à melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas.

Outro ponto que será amplamente discutido é o atendimento ao idoso
na Delegacia de Polícia Civil Especializada, sua melhor estruturação e o
atendimento ao idoso nos hospitais públicos e privados de Minas Gerais.
Além do apoio de meus colegas, já oficiei à Presidência da Assembléia
solicitação de apoio para a instalação da frente e, confiando na
sensibilidade dos componentes da Mesa em relação a tão importante
questão. reitero esse pedido hoje. na certeza de que a frente parlamentar
de proteção ao idoso trará mais dignidade e melhores condições de vida
para o idoso em nosso Estado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Saúdo todos os
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presentes, que estão acompanhando a votação de importantes projetos
em defesa dos servidores de nosso Estado.

Estou ouvindo atentamente o pronunciamento de V. Exa. Tive o prazer
de anuir à frente parlamentar que V. Exa., sabiamente, com
determinação, está buscando. Refiro-me também à Deputada Maria
Olivia, atuante defensora dos idosos, que apresentou vários projetos e
participou de importantes discussões, buscando gestões em defesa do
idoso.

A Defensoria do Idoso é um projeto de nossa autoria, com a aprovação
de V. Exa. e com a participação de todos os parlamentares desta Casa.
Os idosos necessitam do aparelhamento e da tutela jurisdicional, para
que os processos não permaneçam ao longo do tempo.

Estamos preocupados com os adolescentes e os jovens, questão
amplamente discutida por esta Casa. Graças ao espírito e à luz de V.
Exa., estamos abrindo um importante leque. Recentemente, o Deputado
Fahim Sawan lançou a Frente Parlamentar Antidrogas, visando à
preservação da família, o que é da mais alta relevância. V. Exa., assim
como os Deputados Fahim Sawan e Maria Olívia, estamos imbuídos de
uma coisa só: a preservação da família.

Essa frente parlamentar será importante, pois a Assembléia apresentou
inúmeros projetos em defesa dos idosos, muitos deles esquecidos pelos
próprios familiares, "depositados" em asilos e hospitais. Essa frente
parlamentar, com o apoio dos Deputados e com a participação do
Deputado Rêmolo Aloise, médico. profundo conhecedor do campo da
geriatria, será extremamente relevante. Parabenizo V. Exa. e conclamo a
união dos Deputados em defesa dos idosos.

O Deputado Doutor Viana - Concedo aparte à Deputada Maria Olívia,
que, ao longo de muitos anos, desempenha papel importante em defesa
dos idosos e que apoiará e participará ativamente dessa frente
parlamentar.

A Deputada Maria Olívia (em aparte) - Cumprimento V. Exa. pela
brilhante idéia de construir a Frente Parlamentar dos Idosos, que serviram
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nosso Estado e nosso Pais, mas que estão jogados. Lamento
profundamente que o Estatuto do Idoso não esteja sendo cumprido.

Ele foi lançado com muita festa, para mostrar ao País que o idoso era
respeitado, mas infelizmente não está sendo cumprido em itens simples,
corno o de permitir que o idoso viaje para outro Estado gratuitamente.

As forças ocultas do transporte são responsáveis pelo não-cumprimento
do parágrafo do estatuto que prevê que o idoso possa ir a outro Estado
para visitar sua família no fim de sua vida. Infelizmente, o pessoal do
transporte está criando uma barreira, fazendo com que nosso idoso
continue jogado, apesar de já ter servido ao País. O nosso idoso não é e
jamais será respeitado, porque forças ocultas impedem que o seu
estatuto seja realmente cumprido.

Parabéns, Deputado. Toda a minha vida - não só na Assembléia - lutei
em defesa das pessoas que construíram a história do nosso Estado e do
nosso Pais. Vamos continuar nossa luta. Sabemos que é difícil, mas
insistiremos.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte) - Deputado Doutor Viana,
agradeço a possibilidade de parabenizar V. Exa. pela feliz idéia. Há muito
esta Casa e este Estado precisavam levantar essa bandeira a favor de
todos os aposentados, pensionistas e idosos. Tenho a honra de participar
dessa frente com V. Exa. Teremos muitas batalhas adiante e, com
certeza, trabalharemos muito juntos. Fico feliz de ver V. Exa. como o
pioneiro da idéia, principalmente por saber que V. Exa. leva a sério aquilo
a que se propõe. Certamente, esse trabalho trará frutos para essa
população que precisa ser reconhecida neste Estado e neste Pais.

Parabenizo também a Deputada Maria Olivia por suas palavras.
Deputado Doutor Viana, como V. Exa. é médico e conhece as

necessidades por que passam nossos aposentados, principalmente na
hora da aquisição de medicamentos e no acesso aos atendimentos, sabe
que talvez essa seja uma das bandeiras mais importantes a levantarmos.

Desejo-lhe felicidades e muito sucesso em sua empreitada. Muito
obrigado.
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O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte do Deputado Fahim
Sawan.

Quero rapidamente abordar outro assunto. Aos poucos. a dignidade da
classe médica e o respeito pelos nossos trabalhos vão sendo
reconhecidos, pois a Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos - CBHPM - e as propostas de mais alguns planos
de saúde estão sendo aceitas. No entanto, a ganância ainda persiste,
especialmente nas seguradoras que vendem planos de saúde e que
pertencem a grupos fortes financeiramente. Elas poderiam já ter acertado
a implantação da CBHPM, mas ainda não o fizeram.

A atitude intransigente e prepotente dessas seguradoras de saúde
ligadas à Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de
Capitalização - FENASEG - mostra-nos o desrespeito com os usuários e
com a classe médica. A implantação da CBHPM faz-se necessária em
todos os planos de saúde, e nós, médicos, devemos continuar a nossa
luta, com firmeza, determinação, paciência e muita união.

A FENASEG pretende nos vencer pelo cansaço, mas o movimento é
maduro e consciente, faz com que, finalmente, a categoria médica
valorize o seu trabalho na remuneração, no reconhecimento e na
qualidade dos serviços prestados. E bom lembrarmos aos usuários dos
planos de saúde a nossa vitória com a implantação da CBHPM, que
garante a todos o direito ao acesso a mais de mil novos procedimentos
ou exames médicos que hoje não são custeados pelas operadoras dos
planos de saúde.

A Associação Médica de Minas Gerais, o Conselho Regional de
Medicina, o Sindicato dos Médicos e demais entidades envolvidas
continuam abertos para negociações e entendimento com aqueles que
ainda permanecem insensíveis ao problema. Parabenizo o movimento, as
entidades envolvidas e os colegas que, pouco a pouco, mas com
paciência e persistência, vão galgando o sagrado caminho da vitória.
Servidores do Estado, continuem unidos, pois assim somos fortes e
assim devemos continuar. Que o ano de 2005 seja um ano promissor

rÁ



14 

para todos os funcionários públicos do nosso Estado, para os usuários
dos planos de saúde e para os que executam esse trabalho. ou seja, os
médicos, por meio da implantação da CBHPM, direito dos usuários, dever
das prestadoras dos planos de saúde e conquista justa e digna da classe
médica e dos usuários dos planos em Minas Gerais e no Brasil. Muito
obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2 Parte (Ordem do Dia)
1' Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência

passa à 2" Parte da reunião, com a 1 Fase da Ordem do Dia.
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições
para o Grande Expediente da próxima reunião.

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 3.904/2004. da Comissão de Transporte. e 3.905 e 3.906/2004. da
Comissão de Direitos Humanos. 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 pela Comissão de Educação (2) - aprovação.
na 9' Reunião Extraordinária da 2 Sessão Legislativa Ordinária da 15
Legislatura, do Projeto de Lei n° 1.876/2004, do Deputado Sebastião
Navarro Vieira: e aprovação, na 10" Reunião Extraordinária da 2 Sessão
Legislativa Ordinária da 15 a  Legislatura, dos Requerimentos nos
3.674/2004, do Deputado Doutor Viana, e 3.737/2004, do Deputado
Leonardo Moreira (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere. cada um por sua vez, nos termos do
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inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Célio Moreira (2), solicitando a retirada de tramitação dos
Projetos de Lei n os 1.254/2003 e 1.932/2004 (Arquivem-se os projetos.), e
Dilzon Meio, solicitando a retirada de tramitação da Emenda n° 1 ao
Projeto de Lei n° 1 .686/2004; nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o
art. 140 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Leonardo
Moreira (6), solicitando que os Projetos de Lei nos 1.935. 1.936, 1.937,
1.955. 1.956 e 1.961/2004 sejam encaminhados às comissões seguintes
a que foram distribuídos, uma vez que a comissão de Justiça perdeu o
prazo para emitir seu parecer, e Miguel Martini, solicitando que o Projeto
de Lei n° 1.883/2004 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer; e, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141,
do Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 605/2003.
Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda
à Constituição n° 24/2003, do Deputado Gil Pereira e outros, que
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado; do Projeto de Resolução n° 1.775/2004, da
Comissão de Política Agropecuária. que aprova, de conformidade com o
disposto no art. 62, § 34. da Constituição do Estado, a alienação das
terras devolutas que especifica (A promulgação.): e dos Projetos de Lei
n

o
s 4312003, do Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre o ensino

religioso na rede pública estadual de ensino. 574/2003. do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que estabelece condição obrigatória para o repasse
de recursos aos municípios, para programa de urbanização. 1.093/2003,
do Deputado Leonardo Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Poço Fundo o imóvel que especifica. 1.188/2003. do
Deputado Doutor Viana, que altera a Lei n° 12.171, de 31/5/96, que
proíbe a venda de cigarro e bebida alcoólica nas escolas públicas de 1° e
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20 graus da rede estadual de ensino e nas conveniadas, 1.302/2003, da
Deputada Jô Moraes, que institui o dia 29 de novembro como Dia
Estadual do Acupunturista. 1.321/2003. do Deputado Paulo Cesar, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o imóvel
que especifica. e 1.144/2003. do Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Iturama o imóvel que especifica,
1.479/2004, do Governador do Estado, que altera o art. 8° da Lei n°
3.227, de 25/11/64, que dispõe sobre o Conselho Diretor da Fundação de
Ensino Superior do Vale do Sapucaí e dá outras providências.
1.558/2004, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Resplendor o imóvel que especifica. 1.845/2004, do
Deputado Célio Moreira, que altera o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98,
que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e dá outras
providências. 1.898/2004, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a realizar operação de crédito e oferecer garantias para
o fim que menciona, e 1.908/2004, do Governador do Estado. que cria a
Bolsa de Incentivo a Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico destinada
a servidor público estadual (A sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Ana Maria Resende, em

que se solicita à Presidente do SERVAS a reativação do Programa de
Mobilização de Comunidades ou o lançamento de programa social
semelhante para atender as entidades comunitárias de Minas Gerais. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Paulo Piau, solicitando seja o Projeto de Lei
n° 1.829/2004 distribuído à Comissão de Administração Pública. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
2° Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia Fase, a
Presidência passa à 2° Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
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votação da matéria constante na pauta.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião
a Proposta de Emenda à Constituição n° 83/2004 e os Projetos de Lei nos
982. 1.068, 1.084 e 1.168/2003. 1.455. 1.597 e 1.611/2004, apreciados
na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, e o Projeto de Lei
n o 1.595/2004, que recebeu emendas na referida reunião e foi devolvido à
Comissão de Defesa do Consumidor para parecer.

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

1.893/2004. do Governador do Estado, que dispõe sobre a revisão do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período de
2005 a 2007, e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas n os 10, 15,
16, 17, 23, 24, 25, 26, 49, 52, 55, 56, 59, 60, 64, 67, 77, 78, 81 a 91 e as
Subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n os 5, 11. 13, 14, 18, 19,
22, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 39, 46, 50, 51, 53, 54, 63 e 76 e pela rejeição
das Emendas n

o
s 1, 2. 3. 4, 6, 8, 9. 12. 20. 21, 29, 36, 37, 38, 40, 41, 42,

43, 44, 45, 47, 48, 57, 58, 61, 62, 66, 69, 71, 73, 74, 75,79 e 80. Com  a
aprovação das Subemendas que receberam o n° 1, ficam prejudicadas as
respectivas emendas. Com a aprovação da Emenda n° 87 e das
Subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n os 14 e 54, ficam,
também. prejudicadas as Emendas n os 7. 32. 33 e 68. As Emendas nos
65, 70 e 72 ficam prejudicadas por já estarem contempladas no Plano
Plurianual de Ação Governamental. Vem à Mesa requerimento da
Deputada Jô Moraes, solicitando o adiamento da votação do projeto. Em
votação. o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 54/2004, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a estrutura orgânica da
Advocacia-Geral do Estado e dá outras providências. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
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vencido em 10 turno com as Emendas n°s 1 a 9, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c o art. 263. inciso 1, do
Regimento Interno. Em votação. o projeto, salvo emendas. Com a palavra
o Sr. Secretário para proceder à chamada dos Deputados para a votação
nominal.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Chico Simões - Antônio Carlos Andrada - Rogério

Correia - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Adelmo
Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Cecilia Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João
Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Luiz Humberto
Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Manos Fernandes - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram sim 47 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o projeto. salvo emendas. Em votação, as
Emendas n°s 1 a 9. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados para a votação nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Chico Simões - Antônio Carlos Andrada - Rogério

Correia - Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Rêmolo Aloise - Adelmo
Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos
Pimenta - Cecilia Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Ronaldo -
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Durval Ângelo - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - José
Milton - Laudelino Augusto - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu -
Maria José Haueisen Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos
Fernandes - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Vanessa Lucas.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão aprovadas as Emendas n os 1 a 9. Fica, portanto,
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei Complementar n° 54/2004 na
forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n o

s 1 a 9. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 561 12004, do
Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 40 da Lei
Complementar n° 78, de 9/7/2004, que dispõe sobre a elaboração, a
alteração e a Consolidação das Leis do Estado, conforme o previsto no
parágrafo único do art. 63 da Constituição do Estado. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto, com a Emenda n°
1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260. inciso 1. c/c O art.
263. inciso 1, do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emenda.
Com a palavra. o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados para a votação nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Chico Simões - Antônio Carlos Andrada - Rogério

Correia - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Rêmolo Aloise
- Adelmo Carneiro Leão - Luiz Fernando Faria - Adaiclever Lopes - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Fábio Avelar - Fahim
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Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jô Moraes - José
Henrique - Laudelino Augusto - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara -
Marlos Fernandes - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda
n' 1. Com a palavra o Sr. Secretário para proceder à chamada dos
Deputados para a votação nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Chico Simões - Antônio Carlos And rada - Rogério

Correia - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Rêmolo Aloise
- Adelmo Carneiro Leão - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Chico Rafael - Dalmo
Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Leite -
Laudelino Augusto - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Marlos Fernandes - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Vanessa Lucas.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei Complementar n° 56/2004 com a Emenda n° 1. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.336/2003, do Governador
do Estado, que institui e estrutura as carreiras do Sistema Estadual de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e dá outras providências.
A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
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forma do vencido em 1 turno com as Emendas Ws 1 a 4, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas n t's 1 a 4. As Deputadas e os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n"
1.336/2003 na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n

o
s 1 a 4.

A Comissão de Redação.
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.339/2003, do Governador

do Estado, que institui e estrutura as carreiras de educação superior do
Estado de Minas Gerais no âmbito do Poder Executivo Estadual. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em l o turno com as Emendas nos 1 a 12, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.339/2003

EMENDA W13
Dê-se ao art. 44 do vencido em primeiro turno ao Projeto de Lei n°

1.339/2003 a seguinte redação:
"Art. 44-
§ 2° - .

- quarenta horas para os servidores ativos ocupantes de cargos
transformados em cargos da carreira de Professor de Ensino Superior
lotados na UEMG e na UNIMONTES".

Sala das Reuniões, de dezembro de 2004.
Domingos Sávio

ACORDO DE LÍDERES
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Líderes, deliberam apresentar, no 2° turno, a
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Emenda n° 13 ao Projeto de Lei n° 1.339/2003.
Sala das Reuniões. 13 de dezembro de 2004.
Antônio Carlos Andrada, Líder do BPSP - Rogério Correia. Líder do

Bloco PT-PCdoB - Elmiro Nascimento, Líder do PFL - Miguel Martini,
Líder da Maioria - Chico Simões, Líder da Minoria - Alberto Pinto Coelho.
Líder do Governo.

EMENDA N° 14
Dê-se ao art. 49 da Lei n° 15.293, de 2004, a seguinte redação:
"Art. 49 - O valor correspondente aos adicionais por tempo de serviço

que teve como base de cálculo o valor decorrente de aulas facultativas OLI

exigência curricular, concedido entre 5 de junho de 1998 e a data de
publicação desta lei, passará a ser percebido a título de vantagem
pessoal.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 2004.
Colégio de Líderes.

EMENDA N°15
Acrescente-se ao art. 33 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004 o §

40 . da seguinte maneira:
§ 4° - A carga horária do Professor da Educação Básica não poderá ser

reduzida. salvo na ocorrência de remoção e de mudança de lotação, com
expressa aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração
será proporcional à nova carga horária.

Sala das Reuniões, de dezembro de 2004.
Colégio de Líderes.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
A Deputada Maria Tereza Lara - Há destaque em alguma emenda?
O Sr. Presidente - Não há emenda destacada. Deputada. A Presidência

informa ao Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao
projeto uma emenda do Deputado Domingos Sávio, apoiada pela maioria
dos Lideres com assento nesta Casa, que recebeu o n 13, e duas do
Colégio de Lideres, que receberam os ns 14 e 15. e que, nos termos do
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§ 4( do art. 189 do Regimento Interno, serão votadas independentemente
de parecer.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Registro a importância do

acompanhamento da carreira de nossos companheiros da educação de
ensino superior.

Apesar de considerar um avanço o acompanhamento que fizeram do
projeto, é preciso haver avanço quanto à tabela salarial. Destaco a
Emenda n° 13, protocolada pelo Deputado Domingos Sávio, com o apoio
do nosso bloco, a que somos favoráveis.

A própria legislação atual garante autonomia às universidades quanto à
decisão sobre os planos de carreira docente. Hoje, de manhã, estiveram
aqui professores e o Diretor da UEMG. E importante que os professores.
lotados na UEMG e na UNIMONTES, tenham o direito de fazer 40 horas.
E um absurdo que os professores tenham de correr de uma universidade
para outra, de uma escola para outra. O salário ainda é muito aquém do
que merecem os profissionais da educação do nosso Estado.

Cumprimentamos todos aqueles que defendem esses direitos que estão
sendo reivindicados. Aliás, já são direitos, devendo ser garantidos na
legislação estadual. E direito dos professores escolherem estar em
apenas uma universidade ao invés de estarem em duas ou três.

'- Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
• Deputado Domingos Sávio - Em breves palavras, registro nossa

satisfação em poder contribuir para o aperfeiçoamento do projeto que
trata da carreira dos profissionais de nível superior. Tivemos a iniciativa
de ouvir os professores e de buscar o apoio do Governo, encontrando
uma boa acolhida.

Fomos ouvidos pelo Prof. Anastasia e pelo Secretário Bilac Pinto.
Tivemos o apoio do Deputado Alberto Pinto Coelho. Líder do Governo.
Registro e louvo a presença de profissionais da educação, de professoras
que ainda estão aqui e de profissionais da UEMG, que analisaram o
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projeto, buscando mecanismos para aperfeiçoá-lo.
Ainda no l o turno, tivemos a oportunidade de contribuir no

aperfeiçoamento das tabelas, que, em alguns momentos. davam margem
de dúvidas em relação à isonomia entre o professor da UEMG e o da
UNIMONTES. Seria objeto de uma grave injustiça o fato de um professor
da UNIMONTES ter um salário diferente do salário do professor da
UEMG, tendo a mesma titularidade de mestrado. por exemplo. Isso foi
corrigido num trabalho realizado por nós, juntamente com profissionais da
UEMG que aqui vieram e da assessoria.

E fundamental estimular os professores, que ainda enfrentam graves
dificuldades, para que tenhamos a UEMG dos nossos sonhos. A UEMG
criada por esta Assembléia, em 1989, ainda está longe daquela que
almejamos. Entretanto, começa a caminhar nessa direção, no momento
em que se valorizam seus profissionais com um plano de carreira.

E fundamental essa emenda que garante as 40 horas. Agradeço as
Lideranças, tanto da Oposição quanto da base de Governo, que
subscreveram conosco a emenda, a qual esperamos ser aprovada,
garantindo mais essa conquista aos professores. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas

e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 12. As Deputadas e
os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 13. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Em votação, a Emenda n° 14. As Deputadas e os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Em votação.
a Emenda n° 15. 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° 1.339/2003 na forma do
vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 15. A Comissão de
Redação.
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Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.340/2003, do Governador
do Estado, que institui e estrutura as carreiras de Auxiliar em Atividades
de Ciência e Tecnologia, Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia.
Gestor em Ciência e Tecnologia e Pesquisador em Ciência e Tecnologia,
no âmbito dos órgãos que compõem o Grupo de Atividades de Ciência e
Tecnologia. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1. que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação. o projeto. salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.340/2003 na
forma do vencido em 1' turno, com a Emenda n° 1. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.341/2003. do Governador
do Estado, que institui e estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do
Grupo de Atividades de Cultura. A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno, com as
Emendas n os 1 a 3, que apresenta. A Presidência informa ao Plenário
que a emenda encaminhada pelo Governador do Estado por meio da
Mensagem n° 309/2004. publicada em 3/12/2004, foi incorporada ao
parecer da Comissão de Administração Pública e será aprovada nos
termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,
o projeto. salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as
Emendas n os 1 a 3. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa) Aprovadas. Fica, portanto,
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.341/2003 na forma do
vencido em 1° turno, com as Emendas n os 1 a 3. A Comissão de
Redação.

^W



14,;0

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei ri 0 1.342/2003, do Governador
do Estado, que institui e estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do
Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social e da
Secretaria de Estado de Agricultura. Pecuária e Abastecimento- SEAPA -,
integrante do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária. A Comissão
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 10 turno, com as Emendas nos 1 a 3, que apresenta. A
Presidência informa ao Plenário que a emenda encaminhada pelo
Governador do Estado por meio da Mensagem ri° 340/2004. publicada
em 3/12/2004, foi incorporada ao parecer da Comissão de Administração
Pública e será arquivada nos termos do inciso IV do art. 180 do
Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n

o
s 1 a 3. As

Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o
Projeto de Lei n° 1.342/2003 na forma do vencido em 1° turno, com as
Emendas n os 1 a 3. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.345/2003, do Governador
do Estado. que institui e estrutura as carreiras da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - SETOP -. do Departamento de Estradas e
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER - e do Departamento de
Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto. aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n°
1.345/2003 na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.833/2004, do Governador
do Estado. que cria estabelecimento penitenciário na estrutura da
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Secretaria de Estado de Defesa Social, com a denominação de Colônia
Penal Irmãos Naves, no Município de Araguari. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Discussão, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 1.884/2004, do Governador do Estado, que institui o
Adicional por Titulação Acadêmica - ATA. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno,
com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. o projeto, salvo
emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 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° 1.884/2004 na forma do vencido em 1° turno, com a
Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n°1.931/2004, do Governador
do Estado, que dispõe sobre a transformação de cargos do Quadro
Especial de cargos de provimento em comissão da Administração Direta
do Poder Executivo, de que trata a Lei Delegada n° 108, de 29/1/2003. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n°
1.931/2004 na forma do vencido em 10 turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.981/2004, do Governador
do Estado, que dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores
policiais civis, militares, bombeiros militares e aos ocupantes de cargos
de Agente de Segurança Penitenciário, bem como de adicional de
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periculosidade aos ocupantes dos cargos que menciona, e dá outras
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.98112004

Dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores policiais civis,
mmilitares, bombeiros militares e aos ocupantes de cargos de Agente de
Segurança Penitenciário, bem como de adicional de periculosidade aos
ocupantes dos cargos que menciona, e dá outras providências.

O Projeto de Lei n° 1.981/2004 fica acrescido do seguinte artigo,
renumerando-se os demais:

"Art. 6° - Os reajustes a que se referem os arts. 1° e 4° estendem-se a
todos os servidores ativos e inativos do Poder Executivo.".

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2004.
Rogério Correia
O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A

Presidência informa ao Plenário que no decorrer da discussão foi
apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Rogério Correia,
apoiada pela maioria dos Lideres com assento nesta Casa, que recebeu
o n° 1, e que. nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, será
votada independentemente de parecer.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres,

colegas Deputados e Deputadas, essa emenda que apresentei ao Projeto
de Lei n° 1.981/2004 expressa a discussão do conjunto dos Deputados e
Deputadas do Bloco PT-PCdoB. Portanto, minha assinatura vem
acompanhada do apoio e da apresentação desses Deputados e dessas
Deputadas.

O Governador Aécio Neves enviou projeto de lei para esta Casa, este
que ora discutimos. reajustando o salário dos servidores da Polícia Civil e
Militar, dos Bombeiros Militares e dos ocupantes do cargo de Agente de
Segurança Penitenciário bem como o adicional de periculosidade dos
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ocupantes dos cargos que menciona. O Governador, nos § 1 0 e 40 ,
reajustou em 10%, a partir de 1 0/212005, a remuneração básica da policia
e a do Corpo de Bombeiros. No art. 4° reajusta essa remuneração em
4%, a partir de 1°/7/2005. E sabido que os servidores públicos do Estado,
em especial os servidores do Executivo, há muito não têm nenhum tipo
de reajuste. As professoras, apenas para deixar um exemplo, recebem
um piso salarial de R$212.00, menor que o salário mínimo, isso para não
dizer dos servidores da saúde, do IPSEMG, que está completamente
sucateado. E o Governador, alegremente, anunciou que o Estado de
Minas Gerais possui um déficit zero. Se olharmos a motivação desse
déficit zero, só na área da saúde, onde o Governo não aplica a Emenda
Constitucional n° 29, no ano que vem teremos um déficit de
R$740.000.000,00. o que, por força de lei, deveria ser aplicado a mais na
área de saúde.

Dessa forma, fica muito fácil falar em déficit zero: arrocham-se o
servidor público, as áreas de saúde, a educação, a segurança pública e
assim por diante.

Portanto, se é verdade que os nossos policiais civis e militares merecem
esse aumento, não são os únicos, pois os demais funcionários públicos
também precisam ser reajustados. E esse o espírito da emenda do Bloco
PT-PCdoB, ou seja, fazer com que, de fato, haja reajuste geral para os
servidores públicos.

Estamos aprovando, e com esforço conjunto, tanto da Situaçao quanto
da Oposição. os diversos planos de carreira enviados a esta Casa
Legislativa. No entanto, o compromisso do Governador não era apenas
com o plano de carreira, e sim com o envio de uma tabela de salários
para os servidores públicos. Mas o problema é que já estamos no final do
segundo ano deste Governo e nenhum dos planos de carreira recebeu a
tabela de salário. Até agora, nenhuma categoria possui piso salarial no
Estado.

Essas tabelas são fundamentais para que os planos de carreira se
tornem realidade. Na verdade, os planos de carreira do Governador Aécio
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Neves são como carros sem motores, não andam, só têm a carcaça. É
exatamente a tabela de salário faltante que faria com que esses
servidores tivessem um piso salarial justo e comprometido.

Não gostaria que esse reajuste, com extensão para todos, fosse
entendido como mera marcação de posição. De fato, se o Governo não
envia essa tabela de salário, deveria, pelo menos. conceder um alento de
final de ano até que ela chegasse à Assembléia Legislativa. Aliás, ao
enviar essa tabela, poderá até mesmo incorporar esse reajuste
concedido.

E muito fácil dizer que paga o 13 0 salário, visto que o salário é muito
pequeno, muito baixo. O Governo fala que retomou o pagamento das
verbas retidas, mas foi o próprio Governador Aécío Neves que o
interrompeu. Novamente ele interrompeu o pagamento das verbas
retidas. O sucateamento do IPSEMG - vocês sabem melhor que eu - é
fruto de muitas reclamações em todo o Estado de Minas Gerais, na
Capital ou no interior.

Portanto, Deputadas e Deputados, encaminho, em nome do bloco PT-
PCdoB, favoravelmente à aprovação dessa emenda, uma emenda que
simplesmente procura fazer com que o reajuste para os policiais civis,
militares. Bombeiros e Agentes Penitenciários seja extensivo aos demais
servidores do Poder Executivo. Não há nenhum exagero nesse reajuste,
que é completamente modesto.

A quantia de 10° para o dia 1° de fevereiro, para quem há muito tempo
não tem reajuste nenhum, e 4% para junho é, pelo menos, fazer a
denúncia de que o Governador tem tratado muito mal o seu serviço
público, e não há déficit zero nenhum que faça com que o nosso povo e a
nossa população se iludam com o tratamento recebido do Governo.

Pediria a todos, Deputados e Deputadas, que aprovassem esse
reajuste. Que fique na responsabilidade do Governador Aécio Neves
vetar o projeto de lei. Tenho certeza de que todos os Deputados da base
do Governo gostariam muito de aprovar esse projeto. Têm a consciência
de que querem aprová-lo porque sabem que o funcionalismo merece

^A-^L1



143 5

esse reajuste.
Faço, portanto, um apelo à base do Governo para que votemos esse

projeto. Se o Governador Aécio Neves quiser, que o vete, mas não a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho.
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, ilustres funcionários públicos que compõem as galerias,
estamos, nesta tarde, concluindo mais uma etapa de relevantes
conquistas para inúmeras categorias do funcionalismo público, com a
conclusão dos planos de carreira.

Tivemos a oportunidade de, quando do exame do plano de carreira
atinente à educação superior, ver que este Governo é prediposto e que
exercita. efetivamente, o diálogo até à exaustão. Por força exatamente
desse diálogo nesta Casa, que é a Casa do povo, conquistas justas,
reclamadas pelos funcionários desse segmento, foram alcançadas.

Estamos, agora, no encaminhamento de um projeto especifico, que
traduz os interesses da área de segurança pública do Estado.
Naturalmente. esse projeto de lei é mais um compromisso do Governo
Aécio Neves, como força do diálogo, do exercício do poder com a
participação efetiva do funcionário público. Ele dá curso aos
entendimentos celebrados com esse importante segmento do
funcionalismo público.

Recentemente, tivemos publicado na imprensa o resultado de uma
pesquisa de opinião colocando, para regozijo de todos os mineiros, tenho
certeza. o Governo Aécio Neves no patamar de alta aceitação pública. A
pesquisa traduz a voz do povo, por se tratar de um método científico que
retrata a opinião da grande maioria. Portanto, na pesquisa de opinião, são
entrevistadas pessoas que procuram informar-se, inteirar-se dos
acontecimentos. Ela retrata a seriedade deste Governo e o resgate do
compromisso assumido em praças públicas por Aécio Neves, consagrado
em uma eleição histórica ao Governo de Minas Gerais.

Venho, nesta oportunidade, em nome do Governo, encaminhar contra a
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emenda de autoria do Deputado Rogério Correia.
Efetivamente, prefiro as vaias ao discurso demagógico. Repito: prefiro o

discurso responsável ao demagógico. Portanto, renovo publicamente o
compromisso do nosso Governador, ao qual ele se refere sempre em
seus pronunciamentos, de trabalhar para a modernidade do Estado,
centrado na valorização do funcionário público. Havemos de confirmar
isso ao longo dos dois últimos anos de conclusão do Governo. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - 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.)
Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n°
1.981/2004 na sua forma original. A Comissão de Redação.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais de
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 15. às 9 horas, para a reunião
extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais
de convocação, bem como para reunião ordinária na mesma data. 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 66' REUNIÃO ESPECIAL DA 2' SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 15/12/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise e da Deputada Maria José
Haueisen

Sumário: Comparecimento - Abertura - Suspensão e reabertura da
reunião - Composição da Mesa - Ata - Questões de ordem: decisão da
Presidência - Questões de ordem - Eleição da Mesa - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adaiclever Lopes
- Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biei Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia
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 - João Leite - José Henrique - José Milton - Laudetino Augusto
- Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico
- Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara -
Manha Campos - Manos Fernandes - Miguei Martini - Ohinto 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 - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h15min. declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidencia vai suspender a reunião por 20

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a eleição dos
membros da Mesa da Assembléia para o biênio 2005-2006. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.

FF- -"^
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Composição da Mesa
A Sra. Presidente - A Presidência convida os Deputados Sebastião

Navarro Vieira e Sebastião Helvécio para exercerem, respectivamente, as
funções de 1°-Secretário e 2 0-Secretário. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Sebastião Helvécio, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

O Deputado Sargento Rodrigues - Sra. Presidente. Srs. Deputados.
este ê um momento importante nesta Casa. Não poderia deixar de,
democraticamente, ocupar este espaço, já que esta tribuna tem sido o
lugar em que expressamos nossas opiniões, defendendo a coerência
pela qual nos devemos pautar.

Gostaria. Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados...
A Sra. Presidente - Deputado. o senhor não está suscitando uma

questão de ordem como pediu. Solicitamos-lhe formular a sua questão de
ordem, uma vez que queremos evitar qualquer outro pronunciamento que
não seja importante e necessário. Pedimos-lhe formular a sua questão de
ordem para prosseguir os nossos trabalhos.

O Deputado Sargento Rodrigues - Antes de pedir a palavra para
apresentar questão de ordem. consultei o Secretário-Geral da Mesa. que
me disse que, caso o assunto fosse referente ao processo de votação da
Mesa, a questão de ordem seria regimental. Portanto, gostaria que V.
Exa. me permitisse apresentar a questão de ordem, que diz respeito ao
processo eleitoral, ao processo de votação da Mesa.

A Sra. Presidente - Então, pedimos-lhe que seja sucinto na questão de
ordem.

O Deputado Sargento Rodrigues - Perfeitamente, Sra. Presidente. Hoje
decidimos os rumos da direção da Assembléia Legislativa. Hoje os
Deputados terão a oportunidade de eleger os sete membros da Mesa.
Antes mesmo de falar especificamente sobre essa votação, gostaria de

- -
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dizer que. na eleição anterior, em que elegemos uma Mesa em 1 1212003.
em 31/1/2003, recebi em meu gabinete os Deputados Mauri Torres,
Toninho Andrade e Alberto Pinto Coelho. Num momento em que tinha
minha candidatura registrada, recebi a visita dos nobres companheiros,
que solicitavam, em nome de um consenso, que a retirasse. Após mais
de 1 hora de conversas, resolvemos, em respeito ao consenso, retirar
minha candidatura em favor da candidatura do Deputado Luiz Fernando
Faria. O nobre Deputado Luiz Fernando Faria comprometeu-se não só a
votar em mim nesta eleição, mas também a pedir o apoio dos demais
Deputados para me eleger 20-Secretário.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, quero, como vários Deputados.
Antônio Júlio, Ermano Batista, Bonifácio Mourão e a própria Presidente.
Deputada Maria José Haueisen, lembrar que. quando aqui chegamos, o
compromisso, a palavra sempre foi fruto de entendimento, de acordo, e
isso é que os Deputados mais experientes nos ensinavam. O que me
levou à disputa da 2'-Secretaria foi exatamente esse acordo, esse
compromisso comigo firmado. Mas, infelizmente, até o presente momento
não tive a resposta satisfatória daquele que efetivamente assumiu o
compromisso de apoiar minha candidatura para o cargo de 2°-Secretário
nesta votação.

Mas gostaria, Sra. Presidente, de agradecer aos meus companheiros
do PDT, que me indicaram para a disputa do cargo. Agradecer...

A Sra. Presidente - Deputado Sargento Rodrigues, peço-lhe que
mencione o artigo que V. Exa. está usando para a questão de ordem.
Queira desculpar-nos, mas está fazendo encaminhamento de votação.

O Deputado Sargento Rodrigues - Estou falando do processo eleitoral.
Se V. Exa. me permitir, vou concluir. Caso contrário, encerro a minha fala.

A Sra. Presidente - O senhor está encaminhando votação. Nós o
conhecemos, Deputado Sargento Rodrigues respeitamo-lo e pedimos-Lhe
que faça questão de ordem e não encaminhamento de votação.
Acreditamos no seu bom-senso e o respeitamos, mas pedimos-lhe que
também respeite o Regimento desta Casa.

"Ãk
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sra. Presidente, vou concluir
agradecendo a sua paciência. Ao disputar esse cargo, a única coisa que
quero nesta Casa é representar os meus companheiros. é não passar
dois anos entrando mudo e saindo calado da Mesa, mas preocupar-me
com os requerimentos, com os projetos, com as reuniões de comissões,
com o Colégio de Líderes, auxiliar e cobrar do Presidente, dos
Secretários e dos demais companheiros que exerçam o seu papel. Sra.
Presidente, é o que pretendo com a minha candidatura. Muito obrigado
pela paciência.

O Deputado Jayro Lessa - Pela ordem. Sra. Presidente.
A Sra. Presidente - Deputado Jayro Lessa, se for questão de ordem,

garantiremos a sua palavra. Se não for. pedimos que não se repita o que
acabou de acontecer e que lamentamos.

O Deputado Jayro Lessa - Vou falar e V. Exa. avaliará se é ou não
questão de ordem.

De acordo com o art. 63 do Regimento Interno desta Casa - que. com
certeza, será respeitado por essa grande Mesa -, não é permitido que
suplente ou Deputado convocado em caráter de substituição seja eleito
para cargo da Mesa da Assembléia. O suplente não pode ser eleito para
a Mesa da Assembléia.

Em razão disso, peço a impugnação da candidatura ao cargo de 3°-
Secretário do Deputado Elmiro Nascimento, grande Deputado, que no
ano que vem se tornará Deputado efetivo desta Casa.

Solicito que seja formalizada e processada a impugnação nos termos
legais. Quero que essa minha questão de ordem seja registrada pela
taquigrafia e que sejam tomadas as providências para essa impugnação.
Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Muito obrigada. Deputado Jayro Lessa. Realmente,
V. Exa. fez uma questão de ordem e vamos respondê-la.

Decisão da Presidência
Em resposta à questão de ordem formulada pelo Exmo. Deputado Jayro

Lessa, esta Presidência informa ao Plenário que a vedação prevista no
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parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno não se aplica à situação
presente, uma vez que a promulgação da Resolução n° 5.222, de 2004,
que antecipa a eleição da Mesa para o segundo biênio da legislatura para
a primeira quinzena do mês de dezembro. trouxe desdobramentos que se
refletem na interpretação teleológica da norma citada.

Anteriormente, a eleição da Mesa e a posse dos Deputados aconteciam
na mesma reunião; entretanto, com a promulgação da Resolução n°
5.222, esses atos passaram a acontecer em momentos distintos.
Atualmente, a eleição se dá em dezembro. na  23 Sessão Legislativa, e a
posse em fevereiro. na abertura da 3a Sessão Legislativa. Dessa forma,
no caso concreto, o Deputado Elmiro Nascimento, primeiro suplente da
coligação PSDB-PFL-PPB-PSL-PAN. no momento da posse da Mesa
para o segundo biênio da 15 Legislatura, estará efetivado como
Deputado na vaga aberta pelos Deputados que assumirão o cargo de
Prefeito Municipal em 1°/1/2005.

Isso posto, a Presidência mantém a candidatura do Deputado Elmiro
Nascimento ao cargo de 3°-Secretário da Mesa da Assembléia para o
segundo biênio da 15 Legislatura.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2004.
Maria José Haueisen, no exercício da Presidência.

Questões de Ordem
O Deputado Jayro Lessa - Peço à Presidência que leve essa matéria à

Comissão de Justiça para receber parecer.
A Sra. Presidente - Deputado, daremos continuação aos trabalhos.

Faremos constar em ata a sua solicitação. V. Exa. tem todo o direito de
recorrer à Comissão de Justiça no momento certo, na hora exata.
Daremos prosseguimento aos trabalhos, uma vez que a Presidência já
anunciou que entraremos em processo de votação.

O Deputado Gilberto Abramo - Gostaria apenas de dizer que
inscrevemos nosso nome para o cargo de Presidente. Conversando com
a Bancada do PMDB, que até hoje se tem mantido unida, chegamos a um
acordo, e retirei meu nome. Devo esta explicação, até porque pedi voto a
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alguns companheiros, mas não tive tempo suficiente para esclarecer o
motivo. A razão que me leva a retirar o nome é unicamente a unidade do
PMDB. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Muito obrigada. Deputado Gilberto Abramo.
Levaremos em consideração o seu pedido de retirar o seu nome da
disputa para a Mesa da Assembléia.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sra. Presidente, contraditando a
questão de ordem levantada pelo ilustre Deputado Jayro Lessa. esclareço
a V. Exa. e ao Plenário que a excepcionalidade do fato não é o registro
da candidatura do Deputado Elmiro Nascimento, que ainda ocupa a
posição de suplente, mas sim a antecipação da eleição, que deveria
ocorrer em 15/2/2005, quando será Deputado efetivo desta Casa.

Apresento a V. Exa. a minha renúncia ao mandato de Deputado para
assumir o mandato de Prefeito de Poços de Caldas. Formalizarei a
renúncia ao mandato de Deputado perante a Mesa para produzir os
efeitos a partir do dia 1°/1/2005, permitindo a tranqüilidade da eleição do
Deputado Elmiro Nascimento.

A Sra. Presidente - Deputado Sebastião Navarro Vieira. solicitamos que
formalize sua renúncia por escrito. Desejamos-lhe bons trabalhos à frente
da Prefeitura de Poços de Caldas.

O Deputado Alberto Bejani - Também aproveito este momento para
comunicar a esta Casa que, a partir de hoje, renuncio a meu mandato de
Deputado para assumir a Prefeitura de Juiz de Fora em 10!1/2005.

Como Prefeito diplomado na noite de ontem, sinto-me no direito de
afastar-me do cargo de Deputado a partir de amanhã.

Desejo a todos um feliz Natal e um belíssimo Ano-Novo. Agradeço o
muito que aprendi com todos durante estes quase sete anos de mandato
como Deputado. Obrigado, Sra. Presidente.

A Sra. Presidente - Deputado Alberto Bejani, solicitamos que formalize
sua renúncia por escrito. Desejamos-lhe bons trabalhos à frente da
Prefeitura de Juiz de Fora.

0 Deputado Bonifácio Mourão - Pedi a palavra pela ordem, para

^Á40
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participar da interpretação jurídica do art. 63 do Regimento Interno, que
acaba de ser lido.

Não estou entrando no mérito da questão; aliás, aproveito a
oportunidade para louvar a atitude do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
que, a princípio, pensou que eu não queria que Deputados do PFL
compusessem a Mesa da Assembléia. E exatamente o contrário.
Registro, publicamente, que tenho a maior admiração pelo PFL,
especialmente pelos Deputados que o compõem nesta Casa. Gostaria
muito de ver Deputados do PFL ocupando cargos importantes da Mesa
desta Casa.

O Regimento Interno foi alterado por este Plenário para antecipar a
eleição da Mesa, mas o art. 63 não foi alterado. Sendo assim, toda a sua
redação prevalece e deve ser respeitada. Está claro, em sua redação,
que suplente de Deputado não pode disputar cargos da Mesa. Não há
dúvida quanto a isso, entendo exatamente como o Deputado Jayro Lessa
entende.

O fato de se ter antecipado a eleição e de se ter mantido o art. 63 nos
leva à interpretação literal da lei. Interpretação literal significa cumprir o
que está escrito. Como o artigo não foi alterado, prendemo-nos às regras
principais de interpretação literal e gramatical da lei, que a Mesa e sua
assessoria conhecem muito bem.

Segundo um princípio latino, "interpretatio cessat in claris", ou seja, "na
clareza da lei. cessam interpretações diferentes". E a lei é absolutamente
clara com respeito a isso. Não há, portanto, dúvida nenhuma quanto à
parte jurídica. Quanto a aspectos do mérito, aí sim, poderemos abrir
discussão e, quem sabe? até suspender os trabalhos para
entendimentos.

A Sra. Presidente - Deputado Bonifácio Mourão, agradecemos sua
intervenção. Nós o reconhecemos entendido na jurisprudência, no direito,
na lei, mas não estamos atuando pela literalidade, mas por princípios
lógicos.

A Presidência já tomou a decisão de continuar a votação, dando ao

"Á&



1444

Deputado Jayro Lessa o direito de. em outro momento, procurar a
Comissão de Justiça, recorrer e apresentar seus questionamentos.
Pedimos aos Deputados que entendam o processo e saibam que
prosseguiremos com a votação.

Eleição da Mesa
A Sra. Presidente - A Presidência dará inicio ao processo de eleição da

Mesa da Assembléia para o biênio 2005-2006. Para tanto, convida a
Deputada Jô Moraes e o Deputado Carlos Pimenta para atuarem como
escrutinadores. A Presidência informa ao Plenário que, em conformidade
com o inciso 1 do art. 90 do Regimento Interno, se encerrou às 7 horas de
hoje o prazo para registro de candidatos à eleição da Mesa da
Assembléia. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo
solicitando a retirada da sua candidatura ao cargo de Presidente. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII do
art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra, o 1°-Secretário para
proceder à apresentação da chapa e dos candidatos avulsos registrados.

O Sr. 1°- Secretário (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Sra.
Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, até às 7 horas de hoje
foram registradas as seguintes candidaturas, por chapa: Presidente -
Deputado Mauri Torres; 1°-Vice-Presidente - Deputado Rêmolo Aloise; 20
Vice-Presidente - Deputado Rogério Correia: 3 0-Vice-Presidente -
Deputado Fábio Avelar; 1°-Secretário - Deputado Antônio Andrade; 2°-
Secretário - Deputado Luiz Fernando Faria: 3°-Secretário - Deputado
Elmiro Nascimento. Informo ainda, Sra. Presidente, que foram registradas
duas candidaturas avulsas: do Deputado Sargento Rodrigues, que
disputará o cargo de 2°-Secretário: e do Deputado Jayro Lessa, que
disputará o cargo de 3°-Secretário. São essas as candidaturas
apresentadas até às 7 horas de hoje, conforme determina o Regimento
Interno.

A Sra. Presidente - A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 83 do Regimento Interno, como fiscal da ordem. a quem compete
tornar as providências necessárias ao funcionamento normal das
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reuniões, estabelece as seguintes normas complementares para a
eleição da Mesa da Assembléia para o biênio 2005-2006.

Os envelopes para a votação, devidamente rubricados, serão entregues
pelos escrutinadores às Deputadas e aos Deputados, à medida que
forem chamados pelo Secretário.

As Deputadas e os Deputados deverão dirigir-se à cabine de votação,
apenas quando forem chamados. Deverão colocar nos envelopes as
cédulas contendo o nome de seu candidato a Presidente, 1 0-Vice-
Presidente, 2°-Vice-Presidente, 3°-Vice-Presidente. 1°-Secretário, 2-
Secretário e 3°-Secretário.

Somente poderão ser colocadas dentro da sobrecarta as cédulas
oficiais de votação fornecidas pela Mesa da Assembléia, confeccionadas
em papel próprio e de acordo com as especificações desta Presidência.

Não será aceito nenhum sinal, procedimento nem material que possa
identificar o voto. O voto com qualquer tipo de identificação será anulado.

Fica proibida a presença de qualquer Deputada ou Deputado próximo à
cabine de votação e nas escadas de acesso a ela, exceto quem estiver
votando.

O Secretário deverá aguardar que cada parlamentar conclua a votação
para chamar o nome seguinte.

Em caso de cédulas repetidas para o mesmo cargo, será considerado
apenas um voto. Em caso de cédulas diferentes para o mesmo cargo, o
voto para o cargo será anulado.

A Presidência solicita ao 1°-Secretário que proceda à chamada das
Deputadas e dos Deputados para a votação, os quais receberão dos
escrutinadores os envelopes devidamente rubricados. Lembramos ao 1°-
Secretário que deverá aguardar que cada parlamentar conclua a votação
para chamar o nome seguinte. Com a palavra, o 1°-Secretário, para
proceder à chamada de votação secreta.

O Sr. 1°- Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:



Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Diizon Meio -
Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adaiclever Lopes
- Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - 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 - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo
- Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa Jô Moraes -
João Bittar - João Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto
- Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico
- Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara -
Manha Campos - Manos Fernandes - Miguel Martini - 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 - Weliton Prado - Zé Maia.

• Sr. 1 - Secretário - Sra. Presidente, votaram 76 Deputados.
• Deputado Jayro Lessa - Sra. Presidente, venho levantar nova

questão de ordem, baseado no art. 167 do Regimento Interno, já que, a
meu ver, por uma atitude ditatorial, a Presidência atropela as normas que
regem a Casa.

O art. 167 e seus parágrafos não deixam dúvida quanto à questão de
ordem formulada no Plenário, determinando que o recurso vá à Comissão
de Constituição e Justiça, que emitirá parecer no prazo de dez dias
contados de sua remessa. Por isso, salvo melhor juízo. esta Casa não
poderia, em hipótese nenhuma, ter dado prosseguimento a esta eleição.
Quero que esse pedido fique registrado em ata. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Pedimos ao Deputado que formalize seu
requerimento e o informamos de que sua questão de ordem constará em
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ata. A Presidência recomenda aos escrutinadores que procedam à
abertura da urna e à verificação da coincidência do número de
sobrecartas com o de votantes.

- Procede-se à conferência das sobrecartas com o número de votantes.
A Sra. Presidente - Votaram 76 Deputados. Foram encontradas na urna

76 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à abertura das sobrecartas e à separação
das cédulas, de acordo com os cargos a serem preenchidos. As
sobrecartas deverão ser abertas uma a uma. Havendo qualquer fato que
possa ensejar dúvida, deverá ser comunicado imediatamente a esta
Presidência. Em caso de cédulas repetidas para o mesmo cargo, será
considerado apenas um voto. Em caso de cédulas diferentes para o
mesmo cargo, o voto para o cargo será anulado. Estão aqui dois
candidatos como fiscais. Os outros, da chapa única, que participaram da
relação de candidatos, poderão ter aqui dois ou três fiscais.

- Procede-se à apuração dos votos.
A Sra. Presidente - A Presidência anunciará o resultado da votação que

acabamos de realizar: Presidente, candidato Deputado Mauri Torres. 67
votos válidos. 9 brancos, nenhum nulo: 1°-Vice-Presidente, candidato
Deputado Rêmolo Aloise, 69 votos válidos, 7 votos brancos, nenhum voto
nulo: 2°-Vice-Presidente, candidato Deputado Rogério Correia. 57 votos,
19 votos brancos, nenhum voto nulo: 3°-Vice-Presidente. candidato
Deputado Fábio Avelar, 73 votos, 3 votos brancos, nenhum voto nulo; 1°-
Secretário, candidato Deputado Antônio Andrade. 68 votos. 8 votos
brancos, nenhum voto nulo; 2°-Secretário, candidato Deputado Luiz
Fernando Faria. 59 votos, candidato Deputado Sargento Rodrigues, 14
votos, 3 votos brancos, nenhum voto nulo: 3°-Secretário, candidato
Deputado Elmiro Nascimento, 59 votos, candidato Deputado Jayro Lessa,
12 votos, 5 votos brancos, nenhum voto nulo.

A Presidência proclama eleitos: Presidente. Deputado Mauri Torres: 1°-
Vice-Presidente. Deputado Rêmolo Aloise; 2°-Vice-Presidente. Deputado
Rogério Correia; 3°-Vice-Presidente, Deputado Fábio Avelar; 1°-
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Secretário, DeputadoDeputado Antônio Andrade; 2°-Secretário, Deputado Luiz
Fernando Faria: 3°-Secretário Deputado Elm iro Nascimento.

A Presidência agradece a colaboração da Deputada Jô Moraes e dos
Deputados Sebastião Navarro Vieira, Sebastião Helvécio e Carlos
Pimenta, cumprimenta os eleitos, desejando-lhes ótima gestão para o
próximo biênio.

Encerramento
A Sra. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência

encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem já publicada, e
para a reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 18" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15" LEGISLATURA, EM 7/12/2004

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Chico Simões, José Henrique e a Deputada Ana Maria
Resende (substituindo este ao Deputado Antônio Carlos Andrada, por
indicação da Liderança do BPSP), 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 Chico 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 proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados os pareceres pela aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei
n°s 1.898/2004 na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado José
Henrique) e 1.321/2003 (relatora: Deputada Ana Maria Resende). A
Presidência suspende a reunião para a formalização de entendimentos
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com os parlamentares. São reabertos os trabalhos, com a presença dos
Deputados Ermano Batista, Sebastião Helvécio, Elmiro Nascimento,
Chico Simões e José Henrique. Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado José Henrique, que conclui pela aprovação do
Substitutivo n° 1 apresentado em Plenário ao Projeto de Lei n° 233/2003,
no 1° turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Chico
Simões. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela
aprovação, no l o turno, dos Projetos de Lei nos 1.931/2004 na forma do
Substitutivo n° 1. da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado José Henrique), e 1.981/2004 (relator: Ermano Batista). A
Presidência faz retirar da pauta o Projeto de Lei n° 1.814/2004, por não
cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e para as
próximas reuniões extraordinárias, em 14/12/2004, às 10h30min e às 16
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - Doutor Viana - José

Henrique - Antônio Carlos Andrada.	 -
ATA DA 11  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISS ÃO DE
REDAÇÃO NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 13/12/2004
Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

OlIvia e os Deputados Laudelino Augusto e Doutor Ronaldo, membros da
supracitada Comissão. 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 reunião se destina a discutir e votar pareceres sobre proposições
em fase de redação final e comunica o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
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Projetos de Resolução n°s 1.973, 1.974 e 1.975/2004 (Deputado Doutor
Ronaldo): Projetos de Lei n

o
s 117, 1.062/2003, 1.795, 1.797, 1.798 e

1.799/2004 (Deputado Laudelino Augusto). Passa-se à 1 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação.
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos
Projetos de Resolução 1.973, 1.974 e 1.975/2004 e do Projeto de Lei n°
117/2003 (relator: Deputado Doutor Ronaldo): Projetos de Lei n°s
1.06212003, 1.795, 1.797, 1.798 e 1.799/2004 (relator: Deputado
Laudelino Augusto). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2004.
Maria OUvia, Presidente - Laudelino Augusto - Doutor Ronaldo.	-

ATA DA 19" REUNIÃO CONJUNTA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DA COMISSÃO DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 10 DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

15' LEGISLATURA, EM 13/12/2004
Às 14h35min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Antônio Carlos Andrada, Doutor Viana, Sebastião
Helvécio, Ivair Nogueira e Leonardo Moreira (substituindo este ao
Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do PL), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do DeputadoDoutor
Viana. dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros das Comissões 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 votação de pareceres sobre proposições
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sujeitas à apreciação do Plenário. Ato contínuo, passa a palavra ao
Deputado Antônio Carlos Andrada, relator do Projeto de Lei n°
1.892/2004, em turno único, que solicita distribuição de avulsos de seu
parecer que conclui pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1.215,
apresentada pelo Governador do Estado, que contém o Substitutivo n° 1;
com as Emendas n°s 1 a 3, 84, 95, 97, 106 a 113, 124, 125, 148 a 163.
165 a 167, 169, 170, 172 a 177, 242, 244, 246, 282 a 315, 317, 319 a
321, 323 a 325, 330, 332 a 338. 340 a 352. 357 a 375. 404 a 407. 410,
413 a 420. de 424 a 427. 429 a 436, 439. 440. 442. 448 a 453. 483. 485 a
518. 520. 525 a 528. 622, 625, 626, 628. 630 a 632. 635 a 637. 639, 648.
650 a 654, 672, 714 a 722, 727 a 736. 788 a 792. 800, 801, 804 a 845,
848 a 853, 893. 894, 914, 915. 917 a 949, 1.001, 1.003 a 1.011, 1.062 a
1.069. 1.097. 1.103. 1.106 a 1.113, 1.130 a 1.147, 1.183 a 1.188, 1.190,
1.193 a 1.198. 1.200, 1.205 a 1.211, 1.213 e 1.214, apresentadas por
parlamentares; com as Emendas ns 1.216 a 1.330 e as subemendas que
receberam o n°1 às Emendas n os 96, 114, 126, 171, 245, 316, 318, 331.
356, 408, 409, 428, 437, 438, 441. 446, 447, 484, 629, 633, 634, 638,
802, 803, 846, 847, 916, 1.002. 1.012, 1.013, 1.149, 1.150. 1.151. 1.152,
1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.164,
1.165, 1.166, 1.167. 1.168. 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174.
1.179. 1.181, 1.189, 1.191. 1.192 e 1.203, apresentadas neste parecer; e
pela rejeição das Emendas n os 4 a 83, de 85 a 94, de 98 a 105, de 115 a
123, de 127 a 147, 164, 168, 178 a 241, 243, 247 a 281, 322, 326 a 329,
339, 353 a 355, 376 a 403, 421 a 423, 443 a 445, 448 a 482, 519, 521 a
524, 529 a 621. 623, 624, 627, 640 a 647, 649, 655 a 671, 673 a 713. 723
a 726, 737 a 787, 793 a 799, 854 a 892, 895 a 913, 950 a 1.000. 1.014 a
1.061, 1.070 a 1.096. 1.098 a 1.102, 1.104, 1.105, 1.114 a 1.123. 1.125 a
1.129. 1.148. 1.153. 1.163, 1.175 a 1.178. 1.182. 1.199, 1.202, 1.204 e
1.212. Informamos que. com a aprovação das subemendas que
receberam o n°1 às Emendas no

s 96, 114, 126, 171, 245, 316, 318, 331,
356, 408. 409, 428, 437, 438, 441, 446, 447, 484, 629, 633, 634, 638,
802, 803, 846, 847, 916, 1.002, 1.012, 1.013, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152,



1.154, 1.155, 1.156. 1.157, 1.158. 1.159. 1.160, 1.161. 1.162, 1.164.
1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174.
1.179, 1.181, 1.189, 1.191. 1.192 e 1.203, ficam prejudicadas as
Emendas n

o
s 96, 114, 126, 171, 245, 316, 318, 331, 356, 408, 409, 428,

437, 438, 441, 446, 447, 484, 629. 633, 634, 638. 802, 803. 846, 847,
916. 1.002, 1.012, 1.013. 1.149, 1.150. 1.151, 1.152. 1.154, 1.155, 1.156,
1.157. 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.164, 1.165. 1.166, 1.167.
1.168, 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.179. 1.181, 1.189,
1.191, 1.192 e 1.203. Informamos ainda que, com a aprovação da
Emenda n° 1.215, que contém o Substitutivo n° 1, fica prejudicado o
projeto original e que. com a aprovação das subemendas que receberam
o n° 1 às Emendas n

o
s 408. 409 e 1 .174 e das Emendas n°s 789 e 1.223,

ficam prejudicadas as Emendas n os 411. 412, 1.124. 1.180, 1.201. As
Emendas n°s 5, 6, 7. 8, 120 e 519 foram retiradas pelos respectivos
autores. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as
próximas reuniões conjuntas de amanhã, às 10 horas e às 16h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - lvair Nogueira - Antônio Carlos Andrada -

Doutor Viana - Gil Pereira.
ATA DA 12 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 14/12/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Olivia e os Deputados Laudelino Augusto e Doutor Ronaldo, membros da
supracitada Comissão. 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 reunião se destina a discutir e votar pareceres sobre proposições



em fase de redação final e comunica o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Proposta de Emenda à Constituição n° 24/2003, Projeto de Resolução n°
1.775/2004, Projetos de Lei n os 1.144, 1.302/2003, 1.479, 1.783, 1.558,
1.819, 1.821, 1.841. 1.843. .1845, 1.850. 1.851 e 1.852/2004 (Deputado
Doutor Ronaldo); Projetos de Lei n

o
s 1864. 1.865, 1.870. 1.880. 1.881,

1.885, 1.887. 1.888, 1.889, 1.890, 1.894. 1.896, 1.900, 1.901 e
1.902/2004 (Deputado Laudelino Augusto). Passa-se à 1" Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação,
são aprovados, os Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda
à Constituição n° 24/2003. do Projeto de Resolução n° 1.775/2004 e dos
Projetos de Lei nos 1.144 e 1.302/2003. 1.479. 1.558 e 1.845/2004
(relator: Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à 2 a 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 n°5 1.783.
1.819. 1.821, 1.841, 1.843, 1.850. 1.851 e 1.852/2004 (relator: Deputado
Doutor Ronaldo). 1.864, 1.865. 1.870, 1.880, 1.881, 1.885, 1.887, 1.888,
1.889. 1.890, 1.894, 1.896, 1.900, 1.901 e 1.90212004 (relator: Deputado
Laudelino Augusto). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Dimas Fabiano - Djalma Diniz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.918/2004

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em destaque
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torna obrigatório equipar com aparelho desfibrilador cardíaco os locais,
veículos e estabelecimentos que menciona.

Remetido à Comissão de Constituição e Justiça, para análise
preliminar, essa Comissão concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma original.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102. XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo dispõe que os estabelecimentos, locais e

veículos especificados devem ser obrigatoriamente equipados com o
aparelho desfibrilador cardíaco externo automático. Prevê ainda, em seu
art. 20 . a presença obrigatória de pessoa treinada nos locais mencionados
a fim de usar o aparelho em questão, além de realizar outros
procedimentos da técnica de ressuscitação cardiorrespiratória. Segundo o
projeto. é de competência dos responsáveis pelos locais equipados com
o desfibrilador o treinamento de pessoas em número suficiente para
atender ao comando do art. 20 . O art. 30 da proposição estabelece que,
diante do descumprimento ao disposto no projeto, o infrator estará sujeito
à interdição do estabelecimento ou à suspensão do serviço de transporte
ou do evento, sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais
cabíveis.

O objetivo do autor é aumentar as chances de sobrevivência das
pessoas vítimas de parada cardiorrespiratória, especificamente a arritmia
cardíaca conhecida como fibrilação ventricular. Ressalte-se que tal
patologia é responsável por 901 c dos problemas de parada cardíaca
seguida de morte. No Brasil, essa porcentagem representa mais de 200
mil vítimas fatais por ano. Em quase todos os casos, a vítima morre antes
de chegar a um pronto-socorro.

A desfibrilação precoce é atualmente reconhecida como uma das ações
fundamentais para restabelecer o ritmo cardíaco alterado pela arritmia
citada. O aparelho verifica as batidas irregulares do coração de uma
pessoa que sofre parada cardíaca e recupera seu ritmo normal por meio
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de uma descarga elétrica. Se os choques forem aplicados nos primeiros
dois minutos após a parada cardíaca. as chances de sobrevivência
ultrapassam 70%. Os médicos relatam que, após a parada cardíaca, o
paciente perde, a cada minuto, 10% de chances de sobreviver.

O acesso público ao desfibrilador é uma tendência mundial. Nos
Estados Unidos, o uso do aparelho aumentou aproximadamente em 70%
a chance de sobrevivência das vítimas, contra apenas 2% nos locais que
não possuem essa tecnologia à disposição.

Projetos semelhantes tramitam nas Câmaras Municipais de Londrina e
de São Paulo, além do Projeto de Lei n 344/2003, que tramita no
Congresso Nacional.

A medida proposta se mostra. portanto. de grande importância, e é
defendida pela classe médica.

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

1.918/2004, em 1° turno.
Sala das Comissões. 15 de dezembro de 2004.
Ricardo Duarte. Presidente - Sebastião Helvécio. relator - Célio Moreira.

PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 83/2004

Comissão Especial
Relatório

De autoria de mais de 1/3 dos Deputados, tendo como primeiro
signatário o Deputado Sargento Rodrigues. a Proposta de Emenda à
Constituição n° 83/2004 tem por objetivo alterar o § 1° do art. 36 da
Constituição do Estado de Minas Gerais.

Aprovada em 1° turno na forma do vencido, retorna agora a proposição
a esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 189
do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O reconhecimento da peculiar condição de trabalho a que se submete o
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servidor policial é pressuposto essencial da proposição em análise. Trata-
se de um trabalhador que exerce suas funções sob elevada tensão e
permanente risco à sua integridade física, o que o torna merecedor de
tratamento diferenciado pela ordem jurídica. Ademais, o policial presta à
sociedade um serviço essencial que contribui decisivamente para a paz
social.

Esta Comissão Especial. no 1 turno, evidenciou fartamente que a
alteração que se pretende realizar no texto constitucional encontra amplo
respaldo na Constituição da República e na interpretação jurídica
incidente sobre o tema. constituída pela jurisprudência dos tribunais, pela
doutrina e pela linha de argumentação jurídica que prevalece no
Congresso Nacional. Como não houve nenhuma contestação a essa
compreensão do tema, ratificamos nosso parecer, para o 2° turno.

E fora de dúvida que a atividade policial, considerada pela ONU a
segunda mais estressante do mundo, está abrangida pelo disposto no art.
40, § 40 , da Constituição da República, o qual prevê que deverá haver
requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria do servidor que
trabalhe sob condições especiais que prejudiquem sua saúde ou sua
integridade física. Tal peculiaridade deverá ser fixada em lei
complementar federal, conforme o mesmo dispositivo jurídico.

A medida em tela é realmente necessária, a fim de tornar mais clara a
redação da Constituição Estadual, no que se refere à aposentadoria do
policial civil. Nesse sentido. o Substitutivo n° 1 apresentado por esta
Comissão Especial, aprovado em Plenário no 1° turno, aperfeiçoa a
proposição em exame, na medida em que desloca a modificação
proposta do art. 36, referente aos servidores civis, para o art. 38, próprio
dos servidores policiais civis.

Verifica-se, portanto, que a proposta de emenda à Constituição em
análise é merit6ria, juridicamente relevante e administrativamente
oportuna e conveniente, razão pela qual merece ser aprovada nesta
Casa.

Conclusão
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Em face do exposto concluímos pela aprovação, no 2° turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 83/2004 na forma do vencido no
1° turno.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2004.
Chico Simões, Presidente - Ermano Batista, relator - Sidinho do

Ferrotaco.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 83/2004
Acrescenta parágrafo único ao art. 38 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 38 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido

do seguinte parágrafo único:
"Art. 38- .......................................
Parágrafo único - A aposentadoria do servidor policial civil obedecerá ao

disposto em lei complementar federal.".
Art. 2 0 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 233/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão. o Projeto de Lei n' 233/2003
estabelece normas para a realização da transação do crédito tributário
estadual.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1. com a Emenda n°
1, retorna a matéria a esta Comissão para receber parecer de 2° turno e
para que seja elaborada a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em tela visa estabelecer normas de transação como forma

de extinção do crédito tributário estadual, por meio da regulamentação do
art. 171 do Código Tributário Nacional.

Durante a discussão no 1° turno, em Plenário, foi apresentado o
Substitutivo n° 1. que altera dispositivos da Lei n° 6.763. de 26/12/75. que
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consolida a legislação tributária de Minas Gerais. bem como da Lei n°
15.219, de 7/7/2004, que estabelece tratamento diferenciado e
simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de
desenvolvimento empresarial à microempresa. à empresa de pequeno
porte e ao empreendedor autônomo: da Lei n° 11.396, de 6/1/94, que cria
o Fundo de Fomento e de Desenvolvimento Socioeconômico do Estado
de Minas Gerais - FUNDESE -, e da Lei n° 15.292, de 7/8/2004, que
altera a Lei n° 6.763, de 1975; a Lei n° 13.470, de 17/1/2000, e a Lei
Delegada n° 60. de 29/1/2003, e dá outras providências.

As alterações propostas nos arts. 13 e 22 da Lei n° 6.763 têm como
objetivo ampliar o conceito de base de cálculo do imposto para as
operações de aquisição de energia elétrica, bem como dispor sobre a
responsabilidade supletiva na hipótese de falta de retenção ou retenção a
menor do ICMS devido nas operações interestaduais.

As alterações propostas na Lei n° 11.396, de 1994, visam adequar os
dispositivos relacionados aos programas de financiamento no âmbito do
FUNDESE às alterações introduzidas pela Lei n° 15.219. de 2004, que
instituiu o Simples Minas.

As alterações propostas em dispositivos da Lei n° 15.219, de 2004, têm
como objetivo aperfeiçoar a sistemática de apuração do ICMS do regime
Simples Minas.

Os dispositivos acrescidos à Lei n° 15.292, de 2004, aprimoram a
norma ao acrescentar as hipóteses em que o Regime Especial de
Tributação concedido pelo Poder Executivo perderá sua eficácia.

A Emenda n° 1 propõe a extinção da Taxa pelo Serviço Potencial de
Extinção de Incêndio para imóveis residenciais.

Apresentamos ao final deste parecer a Emenda n° 1. que incorpora ao
projeto dispositivos da Lei n° 6.763, de 26/12/75. A alteração proposta
para o § 8° do art. 53 trata do prazo para recolhimento da parcela
remanescente da multa por descumprimento de obrigação tributária
acessória, na hipótese de haver redução por decisão do Conselho de
Contribuintes. Atualmente, o prazo previsto no § 8° é de 30 dias contados
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da data da intimação do contribuinte, o que leva este a recolher essa
parcela antes da decisão irrecorrível no órgão julgador administrativo.
Estamos propondo a alteração para 30 dias contados da data da decisão
irrecorrível, o que irá beneficiar o contribuinte, que terá um prazo maior
para recolhimento da multa, e também o Estado. que não terá que
proceder a devoluções de recolhimentos julgados indevidos
posteriormente.

Já a alteração do § 80 do art. 115 da Lei n° 6.763, de 26/12/75, visa dar
nova redação a dispositivo que menciona a Taxa pelo Serviço Potencial
de Extinção de Incêndio para imóveis residenciais, cuja extinção foi
proposta no 1° turno.

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

233/2003 no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno, com a Emenda nt'
1, a seguir redigida.

EMENDA N" 1
Acrescentem-se ao art. l" do vencido os dispositivos da Lei n°6.763. de

26/12175, a seguir transcritos, com a seguinte redação:
"Art.1°-(...)
"Art.53-(...)
§ 8° - Na hipótese do § 3°, havendo a redução nele prevista, o não-

pagamento da parcela remanescente no prazo de 30 (trinta) dias.
contados da publicação da decisão irrecorrível, implica a perda do
benefício, sendo a multa restabelecida no seu valor original.".

(...)
"Art.115-(...)
§ 8° - Na hipótese de unidade não residencial em condomínio, observar-

se-á, para efeito do inciso II do § 2° deste artigo, a respectiva fração
ideal".".

Sala das Comissões. 15 de dezembro de 2004.
Doutor Viana, Presidente - José Henrique, relator - Maria Olivia - Chico

Simões.
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Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 233/2003

Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975: a Lei n° 11.396, de 6
de janeiro de 1994; a Lei n° 15.219. de 7 de julho de 2004, e a Lei n°
15.292, de 7 de agosto de 2004, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 13-( ... )
IX - no recebimento pelo destinatário, situado em território mineiro, de

energia elétrica e de petróleo, de lubrificante e combustível líquido ou
gasoso dele derivados, oriundos de outra unidade da Federação, quando
não destinado à comercialização ou à industrialização, o valor da
operação de que decorrer a entrada, nele incluídos todos os custos ou
encargos assumidos pelo remetente ou destinatários:

(...)
Art. 22-(...)

6) a empresa de outra unidade da Federação geradora, distribuidora ou
que comercialize energia elétrica, com destino a adquirente situado neste
Estado e não destinada à industrialização ou comercialização, pelo
pagamento do imposto, desde a produção ou a importação até a última
operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço praticado na
operação final.

(...)
§ 21 - A responsabilidade prevista nos itens 5 e 6 do § 80 deste artigo

será atribuída ao adquirente situado neste Estado que receber energia
elétrica e petróleo. lubrificante e combustível líquido ou gasoso dele
derivados sem retenção ou com retenção a menor do imposto.

Art. 96-(...)
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§ 50 - A taxa a que se refere o § 40 terá seu valor expresso em Unidade

Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG -, e o seu pagamento
intempestivo não implicará exigência de multa e juros de mora.

Art. 218 - A transação será celebrada nos casos definidos em decreto,
observadas as condições estabelecidas no art. 171 da Lei Federal n°
5.172. de 25 de outubro de 1966, mediante parecer fundamentado,
aprovado por resolução conjunta do Secretário de Estado de Fazenda e
do Advogado-Geral do Estado, que será publicada no órgão oficial dos
Poderes do Estado.".

Art. 2° - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n° 11.396, de 6 de
janeiro de 1994, que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento
Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE -, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art.3°-(...)
§ 2° - Os recursos relativos às doações de que trata o inciso V deste

artigo deverão ser transferidos ao Fundo pela Superintendência Central
do Tesouro Estadual até o décimo quinto dia útil do mês subseqüente ao
do depósito efetuado pela empresa e destinados, exclusivamente, a
programa de financiamento para pequenas empresas e microempresas,
inclusive cooperativa e associação com inscrição coletiva, enquadradas
em regime especial de tributação estadual diferenciado e simplificado
definido em lei estadual.

(...)
Art. 5°-(...)
XII - a definição do limite de financiamento para empresa participante do

programa a que se refere o § 2° do art. 3° desta lei levará em
consideração a receita bruta anual da microempresa, da empresa de
pequeno porte, do associado ou do cooperado com inscrição coletiva, na
forma definida em regulamento:

(...)
§ 2° - A aprovação de financiamento no âmbito do programa de que
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trata o § 2° do art. 3 0 dependerá de comprovação, quando couber e na
forma definida em regulamento, dos depósitos efetuados pela postulante
a título de doação ao FUNDESE.".

Art. 30 Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n" 15.219, de 7 de
julho de 2004, passam a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 40 - A apuração da receita bruta presumida da empresa comercial
optante será feita acumulando-se, mensalmente. o valor total das
entradas acrescido de percentual diferenciado, a título de margem de
valor agregado, a ser estabelecido pelo Poder Executivo, relativo a cada
setor de atividade econômica.

(...)

III - à operação interna decorrente de recebimento de mercadoria para
depósito, armazenagem. industrialização ou conserto.

(...)
Art. 12-(...)
§ 3° - Nos casos em que a carga tributária de venda a consumidor final

for igual ou inferior à aliquota interestadual ou na hipótese de redução de
carga tributária relativa à entrada, em virtude de lei estadual, não haverá
valor remanescente a ser recolhido na forma deste artigo.

§ 50 - Do valor apurado nos termos deste artigo poderá ser deduzido o
montante do imposto recolhido na forma do § 5 0 do art. 60 da Lei n° 6.763.
de 26 de dezembro de 1975, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 13-(...)

- para empresa comercial ou industrial optante pela apuração
simplificada, o valor total das entradas no mês, acrescido do percentual
de agregação, excluídos os valores correspondentes a:

Art. 21 - (...)
- 100% (cem por cento) do ICMS devido no per iodo. apurado na forma
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prevista no art. 11, quando se tratar de cooperativa definida no art. 17:
li - 10% (dez por cento) do ICMS devido no período, apurado na forma

prevista no art. 11, nas demais hipóteses.'.
Art. 40 - A Lei n° 15.292. de 7 de agosto de 2004, fica acrescida dos

seguintes dispositivos:
"Art.7°-( ... )
§ 20 - Decorrido o prazo previsto no "caput" sem a manifestação

legislativa, o Regime Especial permanecerá em vigor até que a
Assembléia Legislativa se manifeste.

§ 30 - O regime especial concedido perderá sua eficácia:
- pela revogação do benefício fiscal que lhe deu causa;

com a rejeição pela Assembléia Legislativa, hipótese em que não
poderá ser concedido novo regime. ainda que remanescente a situação
que o tenha motivado: ou

III - pela cassação, mediante ato da autoridade concedente, quando se
mostrar prejudicial aos interesses da Fazenda Pública.".

Art. 50 - Ficam revogados:
- os incisos III e IV do § 2° e § 3° do art. 114. a alínea "a" do inciso 1 e a

alínea a' do inciso III do § 2 0 e o inciso 1 do § 30 do art. 115 da Lei n°
6.763, de 26 de dezembro de 1975:

II - o subitem 2.1 da Tabela B da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975.

Parágrafo único - Os efeitos da revogação prevista neste artigo
retroagem a 1° de janeiro de 2004.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.324/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara. o projeto de lei sob análise
institui a Política Estadual de Educação Preventiva contra a Hanseníase e
de Combate ao Preconceito.

Aprovada em Plenário no 1° turno, com a Emenda n° 1, vem agora a
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matéria a esta Comissão a fim de receber parecer para o 20 turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição institui a Política Estadual de Educação Preventiva contra
a Hanseniase e de Combate ao Preconceito, cujos objetivos são a
redução do processo de exclusão social dos portadores da doença; o
estimulo à pluralidade das ações preventivas, terapêuticas, reabilitadoras
e legais; o incentivo à participação da sociedade nas iniciativas voltadas
para a prevenção; a erradicação da hanseníase e a divulgação periódica
das informações científicas e éticas, com o fim de resguardar a cidadania
da população portadora da doença. O projeto dispõe ainda, em seu art.
3°, sobre as diretrizes da política, quais sejam a educação preventiva, a
atenção integral ao portador de hanseníase e a sua família e a
contribuição para o debate da hanseníase e para a eliminação do
preconceito contra os portadores.

No nosso parecer para o 1" turno, destacamos que há normas federais
e estaduais que versam sobre a proteção e a assistência aos portadores
de hanseníase. em especial a Norma Operacional de Assistência à
Saúde- NOAS-SUS 01/2001 -, que, em seu Anexo 1. item II, descreve as
responsabilidades e as atividades correlacionadas para a eliminação da
hanseníase. Ressalte-se que o atendimento à saúde previsto nesse
anexo integra as responsabilidades e ações estratégicas mínimas de
atenção básica, o que significa que todos os municípios devem executá-
lo.

E importante mencionar ainda o Plano Nacional de Eliminação da
Hanseníase, que tem por objetivo eliminar a doença até o fim de 2005,
conforme acordo firmado entre os países membros da Organização
Mundial da Saúde - OMS - em 1999. No Estado, esse plano é
desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde - SES -, por meio do
Programa de Combate à Hanseníase. sob a responsabilidade da
Coordenadoria de Dermatologia Sanitária.
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As diretrizes do projeto em estudo prevêem ações educativas e
socioculturais. que visam a melhorar a qualidade de vida dos portadores
e eliminar o preconceito que ainda sofrem.

Tendo em vista que a hanseníase é uma doença ainda comum no Brasil
e que ela tem cura após tratamento, reafirmamos nosso entendimento,
manifestado no 1° turno, de que o projeto é oportuno.

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

1.324/2003 no 20 turno, na forma do vencido em 1° turno.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente e relator - Fahim Sawan - Sebastião

Helvécio.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N' 1.324/2003

Institui a Política Estadual de Educação Preventiva contra a Hanseníase
e de Combate ao Preconceito.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Educação Preventiva

contra a Hanseníase e de Combate ao Preconceito.
Art. 20 - São objetivos da Política instituída por esta lei:

- reduzir o processo de exclusão social dos portadores de hanseníase;
li - estimular a pluralidade de ações preventivas, terapêuticas,

reabilitadoras e legais:
III - incentivar a participação da sociedade nas iniciativas voltadas para

a prevenção e a erradicação da hanseníase;
IV - divulgar periodicamente as ações dessa Política que busquem

informações científicas e éticas que resguardem a cidadania da
população portadora de hansen íase.

Art. 30 - Na definição da Política de que trata esta lei, serão observadas
as seguintes diretrizes:

- educação preventiva, que compreende um conjunto articulado e
integrado de ações e serviços preventivos, individuais ou coletivos, tendo
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como objetivo facilitar o acesso à informação e à orientação, bem como a
espaços potencial izadores do desenvolvimento integral do cidadão-,

II - atenção integral ao portador de hanseníase e sua rede social, que
compreende o conjunto de dispositivos sanitários e socioculturais,
constituídos a partir de uma visão integrada da saúde, visando à redução
de danos. que engloba indicadores de qualidade de vida, qualidade das
relações interpessoais, inclusão social e participação por intermédio do
controle social:

III - contribuição ao debate sobre a hanseníase e a eliminação do
preconceito contra os portadores, compreendendo a disponibilização de
estudos e experiências em outras áreas. como as da saúde, da educação
e da cidadania, visando à qualificação do planejamento de ações
integradas da política de erradicação da hanseníase e do combate ao
preconceito.

Art. 4° - Fica instituída a Semana de Combate ao Preconceito e à
Hanseníase. a ser comemorada anualmente na última semana do mês de
janeiro.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará a Política Estadual de
Educação Preventiva contra a Hanseniase e de Combate ao Preconceito
no prazo de noventa dias contados a partir da publicação desta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.889/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nc 1.889/2004, de autoria do Deputado Rêmolo Aloise.

que declara de utilidade pública o Giro-Kent Sport Clube, com sede no
Município de Guaxupé, 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.
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PROJETO DE LEI N 1.889/2004
Declara de utilidade pública a entidade Giro-Kent Sport Clube, com

sede no Município de Guaxupé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Giro-Kent Sport

Clube, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto. relator - Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.894/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.894/2004, de autoria do Deputado Doutor Viana,

que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Museu
Casa Guimarães Rosa de Cordisburgo, com sede no Município de
Cordisburgo, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.894/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Museu Casa

Guimarães Rosa de Cordisburgo - AAMCGR -, com sede no Município de
Cord isbu rgo.

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

do Museu Casa Guimarães Rosa de Cordisburgo - AAMCGR -, com sede
no Município de Cordisburgo.

Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Maria Olivia. Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor Ronaldo.
PARECER SOBRE 0 SUBSTITUTIVO N° 1, APRESENTADO NO 1 0



TURNO. AO PROJETO DE LEI N° 625/2003
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria dos Deputados Adalciever

Lopes e Luiz Fernando Faria, determina a inclusão de conteúdo referente
à cidadania nos currículos do ensino fundamental.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresentou.

Esta Comissão opinou pela aprovação da proposição com a Emenda n°
1. da Comissão de Constituição e Justiça.

Durante a fase de discussão da matéria, os autores do projeto
apresentaram o Substitutivo n° 1, o qual vem agora a esta Comissão para
receber parecer, nos termos o § 2° do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
Na análise da matéria em 1° turno, foi enfatizado por esta Comissão

que a medida proposta está em consonância com as recomendações
contidas nos parâmetros curriculares para o ensino fundamental, tanto no
que diz respeito ao conteúdo curricular quanto à forma de ministrá-lo, cuja
metodologia privilegia a integração entre as diversas disciplinas que
compõem o currículo, pelo que se encontra em sintonia com a
perspectiva educativa contemporânea.

O Substitutivo n° 1 vem ampliar o escopo do projeto. estendendo ao
ensino médio a abordagem curricular dos conteúdos relativos à
cidadania. Retoma o tema "direitos humanos', retirado pela Emenda n° 1
da Comissão de Constituição e Justiça.

Consideramos que a extensão dos estudos propostos ao currículo do
ensino médio é bastante pertinente, tendo em vista que a aprendizagem
para o exercício da cidadania é um processo continuo, que não se
encerra com a conclusão do ensino fundamental. Ao contrário, ele deve
ser aprimorado e incrementado para que as competências e as
habilidades adquiridas pelo aluno ao término do ensino fundamental
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constituam base para sua conclusão social e para sua atuação como líder
nos processos de desenvolvimento da sociedade.

Com relação à reintegração do conteúdo de direitos humanos ao texto
da proposição, somos também favoráveis pelas razões aduzidas a seguir.

Além dos direitos humanos, o ensino de alguns dos conteúdos citados
estão previstos em normas dispersas, tais como o direito eleitoral,
incluído pela Emenda n° 62. de 2003, à Constituição Estadual. ao  lado do
ensino de filosofia e sociologia nas escolas do ensino médio. Também já
estão previstos na Lei n° 10.889, de 1992, estudos sobre o meio
ambiente. Os conteúdos sobre direitos fundamentais, direitos políticos,
direitos da criança, do trabalhador e outros estão abrangidos no tema
direitos humanos", conforme dispõe a Lei n° 12.767, de 1998.
O projeto em análise, ao unificar os conteúdos atinentes ao tema

cidadania dispersos na legislação, retoma a noção de conjunto que deve
perpassar o estudo de tais temas, que estão, na verdade,
correlacionados, devendo receber tratamento metodológico para que se
integrem no processo de ensino/aprendizagem.

Dessa forma, consideramos que a simples retirada do conteúdo
"direitos humanos" cingiria a proposta, na medida em que aparta, em leis
distintas, conteúdos que devem estar inter-relacionados e constituir uma
única proposta educativa.

Acatamos assim o conteúdo do Substitutivo n° 1, sugerindo, por meio
do Substitutivo n° 2, o aprimoramento da proposição do ponto de vista da
técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 625/2003 na forma do Substitutivo n° 2, a seguir apresentado, ficando
prejudicado com a sua aprovação o Substitutivo n° 1, apresentado em
Plenário.

SUBSTITUTIVO N°2
Determina a inclusão de conteúdos referentes a cidadania nos

currículos do ensino fundamental e médio.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As escolas de ensino fundamental e médio integrantes do

Sistema Estadual de Educação incluirão em seu plano curricular
conteúdos e atividades relativos à cidadania, a serem desenvolvidos de
forma interdisciplinar.

Art. 20 - Integram os conteúdos a que se refere o art. 1° os seguintes
temas:

- direitos humanos, compreendendo:
a) direitos e garantias fundamentais:
b) direitos da criança e do adolescente:
c) direitos políticos e sociais.
II - noções de direito constitucional e eleitoral;
III - organização político-administrativa dos entes federados;
IV - direito penal:
V - educação ambiental;
VI - direitos do consumidor
VII - direitos do trabalhador:
VIII - formas de acesso do cidadão à justiça.
Art. 3° - Será concedido às escolas o prazo de um ano para

implementação do disposto nesta lei.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 15 de dezembro de 2004.
Ana Maria Resende, Presidente - Sidinho do Ferrotaco relator -

Adalciever Lopes - Weliton Prado.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 14/12/2004. as seguintes

comunicações:
Do Deputado Gil Pereira, notificando o falecimento da Sra. Elaine de

Oliveira Cândido, ocorrido em 11/12/2004. em Belo Horizonte. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. José
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BELO HORIZONTE. SEXTA-FEIRA. 17 DE DEZEMBRO DE 2004

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO NC 5.227, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2004

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62. XXXIV. da
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração dos
respectivos beneficiários.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 15 de dezembro de

2004; 216° da Inconfidência Mineira.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário

Anexo
(a que se refere o art. 10 da Resolução n 5.227, de 15 de dezembro de

2004)
k A tabela referente ao Anexo acima foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 17.12.2004.

ATAS
ATA DA 104' REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 15/12/2004
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - ll Parte: ia Fase (Expediente):
Ata - Questão de ordem - Correspondência: Ofícios - 2° Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 2.018 a
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2.023/2004 - Requerimentos n
o
s 3.907 a 3.939/2004 - Requerimento da

Comissão de Participação Popular - Oradores Inscritos: Discursos da
Deputada Maria José Haueisen. do Deputado Marcelo Gonçalves e da
Deputada Maria Tereza Lara - 2 a Parte (Ordem do Dia): i Fase: Abertura
de Inscrições - Questão de ordem - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição
n° 85/2004 - Questão de ordem; chamada para recomposição de quórum;
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Requerimento do Deputado Elmiro Nascimento; deferimento: discurso do
Deputado Sebastião Navarro Vieira - 2 a Fase: Acordo de Lideres: Decisão
da Presidência - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do
Deputado Leonardo Moreira; aprovação - Requerimento da Deputada
Maria Tereza Lara; aprovação - Requerimento do Deputado Rogério
Correia: aprovação - Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n"233/2003:
requerimento do Deputado Rogério Correia: aprovação do requerimento -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.324/2003: aprovação com
a Emenda n° 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.333/2003;
aprovação na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n os 1 a 4 -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.337/2003; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1° turno - Discussão, em 2°
turno, do Projeto de Lei n° 1.338/2003: apresentação da Subemenda n° 1
à Emenda n° 5: encerramento da discussão: votação do projeto, salvo
emendas e subemenda: aprovação na forma do vencido no 1° turno:
votação das Emendas n

o
s 1 a 4: aprovação; votação da Subemenda n° 1

à Emenda n° 5; aprovação: prejudicial idade da Emenda n° 5 - Discussão.
em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.346/2003; apresentação da Emenda n'
12 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° 11: encerramento da discussão:
votação do projeto, salvo emendas e subemenda: aprovação na forma do
vencido em 1° turno; votação das Emendas n

o
s 1 a 10: aprovação:

votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° li: aprovação: prejudicialidade
da Emenda n° 11: questão de ordem: leitura e votação da Emenda n°12:
aprovação: declarações de voto: questão de ordem: existência de número
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regimental para a continuação dos trabalhos; declarações de voto -
Prorrogação da reunião - Discurso do Deputado Rogério Correia -
Questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

George Hilton - Adaiclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - José
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra. o Sr. 20-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

ia Parte
1° Fase (Expediente)

-	Ata
- 0 Deputado Durval Angelo, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura



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

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados, público presente nas galerias, quero apenas deixar registrado
nos anais desta Casa que ontem, de forma democrática, instalei algumas
faixas por Belo Horizonte, em agradecimento aos lideres do MERCOSUL
pela presença em nossa cidade e na cidade de Ouro Preto. o que
ocorrerá na próxima sexta-feira.

Tenho certeza de que a recuperação da BR que liga Belo Horizonte a
Ouro Preto não teria sido possível, de que a obra não teria sido realizada
se não houvesse essa reunião do MERCOSUL.

No entanto, um outro Deputado colocou uma faixa em agradecimento
ao Presidente Lula pela recuperação dessa estrada. Não concordo com o
seu posicionamento, até porque o Presidente Lula já está no Governo há
dois anos e nada fez pelas estradas federais que cortam o nosso Estado.
Coloquei as faixas agradecendo a quem de direito pela realização da
obra entre Belo Horizonte e Ouro Preto. Para minha surpresa. Sr.
Presidente, as faixas foram colocadas ontem, à noite, e hoje, pela manhã,
das cinco faixas que coloquei, quatro já haviam sido arrancadas. Em
alguns locais, coloquei as minhas ao lado das faixas desse outro
Deputado. As minhas faixas foram tiradas, mas as dele permaneceram no
local.

Parece que os Fiscais - como são representantes da Prefeitura, então,
posso falar em nome também da Prefeitura de Belo Horizonte -
infelizmente, dessa vez, não foram imparciais e não se deixaram guiar
pela democracia. A Prefeitura foi totalmente parcial, não respeitando um
posicionamento contrário aos seus interesses e às suas idéias.

Faço, então, esse registro. Mais importante que isso, peço aos Líderes
do MERCOSUL que venham todos os meses a Minas Gerais, a fim de
termos reuniões itinerantes por todo o Estado. Quem sabe a próxima será
no Norte de Minas e. depois. no Oeste, no Sul. para que, em três ou
quatro meses, tenhamos reformadas todas as estradas federais que
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passam por nosso Estado? Faço aqui votos de que esses líderes
permaneçam em nosso Estado por muito tempo, para que não tenhamos
mais problemas nas estradas federais. Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente.

Correspondência
- O Deputado Antônio Andrade. 1°-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. André Muniz. Superintendente de Administração e Finanças da
Agência Nacional de Aguas - ANA -, comunicando a assinatura do
Apostilamento que prorroga até 2/5/2005 o prazo de vigência do
Convênio n° 5/2004, celebrado entre a ANA e a Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD.

Do Sr. José Henrique Paim Fernandes, Presidente do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, informando a liberação de
recursos financeiros para os fins que menciona.

Do Sr. Bilac Pinto, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior solicitando a esta Casa empenho na tramitação ao
projeto de lei que menciona. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 2.02 1/2004.)

Do Vereador Isauro Calais. Presidente da Câmara Municipal de Juiz de
Fora, encaminhando a Representação n° 71, de autoria do Vereador
Lourival Ribeiro de Toledo e subscrita pelos membros que relaciona. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei ri 0 1.337/2003.)

Do Cel.-PM Sócrates Edgard dos Anjos, Comandante-Geral da PMMG,
em atenção ao Ofício n° 2.253/2004/SGM, justificando sua ausência na
Audiência Pública da Comissão de Segurança Pública, em 8/12/2004. (-
A Comissão de Segurança Pública.)

Do Vereador Paulo Machado Amorim, Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Vazante, encaminhando cópia do Requerimento n° 42/2004,
do Vereador Donizeti Vida da Silva, em que solicita as providências que
menciona. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Francisco Teixeira da Costa, Chefe da Seção de Segurança e
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Saúde do Trabalhador - SEGUR -. da Delegacia Regional do Trabalho em
Minas Gerais - DRT-MG -, encaminhando parecer técnico em atenção ao
Requerimento n° 2.634/2004. da Comissão de Saúde.

Dos Srs. Almir Márcio Miguel, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano, da Caixa Econômica Federal: e Dimas Wagner Lamounier,
Superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal, comunicando
a liberação de recursos financeiros destinados à COPASA-MG. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c O art. 100. inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente de Negócios da
Caixa Econômica Federal, comunicando a aprovação de financiamentos
destinados à COPASA-MG. (- A Comissão de Fiscalização Financeira,
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100. inciso XVI,
do Regimento Interno.)

Do Sr. Marco Antônio Toledo Cardoso, Gerente de Projeto da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, comunicando que foi firmado
convênio entre a União, por meio dessa Secretaria, e a Oficina de
Imagens - Comunicação e Educação, com vistas à execução do Projeto
Protagonismo Juvenil e o Estatuto da Criança e do Adolescente. (- A
Comissão do Trabalho.)

Do Sr. José Jairo Gomes, Procurador da República, comunicando que
foi arquivado o Procedimento Administrativo Cível n°
1.22.000.000015/2003-14, relativo a supostas irregularidades na
Secretaria de Saúde.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°2.018/2004
Declara de utilidade pública o Instituto Santo Antônio de Formação,

rÀ
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Educação e Cultura - ISAFEC -, com sede no Município de Montes
Claros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Santo Antônio de

Formação. Educação e Cultura - ISAFEC -, com sede no Município de
Montes Claros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 13 de dezembro de 2004.
André Quintão
Justificação: O Instituto Santo Antônio de Formação, Educação e

Cultura tem o objetivo de promover experiências solidárias dentro de uma
espiritualidade cristã. Tem várias unidades de atendimento: Creche
Amiguinhos de Jesus, Creche Casinha Feliz, Centro de Formação do
Menor duas lavanderias comunitárias e o grupo de idoso Idade de Ouro.
Atende quase 1000 pessoas de dois a noventa e dois anos de idade.
sendo 935 crianças durante um período de quatro horas diárias. Nas
lavanderias 15 mulheres têm à disposição equipamentos necessários
para desenvolverem suas atividades profissionais. Quarenta idosos são
acolhidos no Centro de Idoso.

O público atendido é basicamente formado por moradores dos bairros
Jardim Eldorado e Vila Teima. As famílias são extremamente carentes,
com um número altíssimo de pais desempregados, o que tem exigido da
entidade atividades permanentes de promoção social.

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

PROJETO DE LEI N° 2.019/2004
Declara de utilidade pública a Associação Artesanal e Social do Norte

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



Social do Norte de Minas, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2004.
André Quintão
Justificação: A Associação Artesanal e Social de Minas -

AARSONORTE - desenvolve atividades que visam a promoção e ao bem-
estar da pessoa humana, proporcionando aos associados e seus
dependentes atividades econômicas e sociais que possibilitem o
melhoramento das condições de vida das famílias e a habilitação de
pessoas portadoras de deficiências. Oferece cursos gratuitos de pintura,
crochê, corte e costura, cabeleireiro, reciclagem, decoração e culinária,
para jovens e adultos, visando ao ingresso no mercado de trabalho ou
aumento da renda familiar.e para as crianças, aulas de reforço escolar e
atividades ligadas ao artesanato e à reciclagem.

O trabalho voluntário dos colaboradores da Associação tem sido
indispensável para o melhoramento da qualidade de vida dos associados,
pois promove a capacitação para o trabalho e um melhor aprendizado
para as crianças.

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

PROJETO DE LEI N° 2.020/2004
Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio e Prevenção do Câncer

de Mama - Se Toque -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Apoio e

Prevenção do Câncer de Mama - Se Toque -. com sede no Município de
Ipatinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 13 de dezembro de 2004.

rÃ



4S0

André Quintão
Justificação: O câncer de mama é responsável pela morte de um

grande número de mulheres. Quando diagnosticado precocemente, é de
fácil tratamento, e a mastectomia poderá ser parcial. O Grupo Se Toque
foi constituído para trabalhar na prevenção, por meio de palestras e
informações, mas principalmente para desenvolver atividades com
aquelas mulheres que estão em tratamento. Em muitos casos o
tratamento é longo e exige muita disposição da paciente e um apoio
psicológico dos familiares, já que a auto-estima é imprescindível para o
sucesso do tratamento.

Além do suporte material, mediante exames , medicação e
suplementação alimentar, o Grupo busca mostrar que o câncer de mama
pode ser curado e não é um problema só da mulher acometida e que, se
ela dividir com outras pessoas que já passaram ou estão passando pelo
tratamento, poderá ter sua auto-estima aumentada e cumprir toda a
orientação médica para o melhor tratamento.

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

PROJETO DE LEI N° 2.021/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município

de Santa Rita do Sapucai.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Santa Rita do Sapucaí parte do imóvel de propriedade do Estado, situado
nesse município, constituído de terreno com área total de 23.59ha (vinte e
três vírgula cinqüenta e nove hectares), registrado sob o n° 2.740, a fls.
120 do livro 2-L, no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Rita do
Sapucaí.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à ampliação do Distrito Industrial de Santa Rita do Sapucai.

Art. 2° - 0 imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado
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se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2004.
Elmiro Nascimento
Justificação: Com a doação proposta neste projeto, pretende a

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí a ampliação do seu parque
industrial, objetivando a instalação de indústrias e a criação de novos
empregos.

A autorização pretendida reveste-se de relevante interesse público, uma
vez que serão inúmeros os benefícios, que terão significativa importância
econômica e social.

Em face do exposto, estamos certo de que os nobres colegas desta
Casa prestarão o imprescindível apoio à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.022/2004
Declara de utilidade pública a Banda de Música Nossa Senhora do

Rosário, com sede no Município de Alfredo Vasconcelos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Banda de Música Nossa

Senhora do Rosário, com sede no Município de Alfredo Vasconcelos.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam- se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 13 de dezembro de 2004.
Padre João
Justificação: A Banda de Música Nossa Senhora do Rosário é uma

associação beneficente sem fins lucrativos, fundada em 22/5/57, tendo
por finalidade a reorganização e a manutenção, em sua sede, da banda
de música, com instrumentos de sopro e percussão. Promove o ensino



gratuito da arte musical e a formação de músicos para a sua execução.
Desenvolve, ainda, o cultivo da arte musical e sua execução por meio de
instrumentos de sopro e de percussão. principalmente através de
concertos públicos, emprestando a sua colaboração às autoridades para
a propagação da arte musical.

O processo objetivando sua utilidade pública se encontra legalmente
amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei n 0 12.972,
de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.023/2004
Cria o Fundo Estadual de Cultura - FEC - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Fundo Estadual de Cultura - FEC -, com o objetivo

de financiar ações que visem à criação, à produção, à preservação e à
divulgação de bens e manifestações culturais no Estado.

Art. 20 - São beneficiários dos recursos do FEC a Secretaria de Estado
da Cultura e entidades a ela vinculadas, pessoas físicas e pessoas
jurídicas de direito privado que desenvolvam projetos de cunho artístico
ou cultural, abrangendo os seguintes setores e atividades:

- teatro, dança. circo, ópera e congêneres;
II - cinema, vídeo, fotografia e congêneres:
III - design", artes plásticas, artes gráficas, filatelia e congêneres;
IV - música:
V - literatura:
VI - folclore e artesanato:
VII - pesquisa e documentação;
VIII - preservação e restauração do patrimônio histórico e cultural:
IX - bibliotecas, arquivos, museus e centros culturais;
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X - bolsas de estudo;
XI - seminários e cursos destinados à formação, à especialização e ao

aperfeiçoamento de pessoal em estabelecimentos de ensino sem fins
lucrativos:

XII - transporte e seguro de objetos de valor cultural e artístico,
destinados a exposições públicas.

Parágrafo único - Serão estabelecidos em regulamento os requisitos e
as condições exigidos do beneficiário para candidatar-se aos recursos do
fundo instituído por esta lei.

Art. 30 - Somente serão financiados com os recursos do FEC projetos
que atendam conjuntamente aos seguintes pressupostos:

- sejam considerados de interesse público:
II - tenham caráter estritamente artístico ou cultural:
III - visem à exibição, à utilização ou à circulação públicas de bens

culturais:
IV - visem à promoção do desenvolvimento cultural regional.
§ l O - Não serão destinatários das operações de financiamento do FEC

projetos beneficiados por fundo público estadual ou por lei estadual que
tenha por finalidade direcionar recursos à atividade cultural, por meio da
concessão de incentivos fiscais.

§ 2° - Fica vedada a concessão de benefícios do FEC a projetos
destinados a circuitos e coleções particulares, bem como a entidade
vinculada a organização privada que tenha fins lucrativos ou que não
tenham na arte e na cultura suas principais atividades.

§ 30 - Serão definidos em edital anual os critérios de inscrição e seleção
de projetos para obtenção de financiamento junto ao FEC.

Art. 40 - Os projetos apresentados pelas pessoas físicas e jurídicas de
direito privado referidas no "caput" do art. 2 0 deverão atender a pelo
menos um dos seguintes requisitos:

- ter interesse comunitário:
II - ter caráter experimental.
Art. 5° - O FEC, de natureza e individuação contábeis e de duração

TÁ
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indeterminada, será constituído dos seguintes recursos:
- 0.5 1' da receita tributária liquida do Estado, nos termos do § 60 do

art. 216 da Constituição Federal, deduzido daquele valor o montante dos
recursos concedidos por meio de incentivos fiscais;

II - outras dotações consignadas no orçamento do Estado ou em
créditos adicionais:

III - saldos finais das contas correntes dos beneficiários, apurados após
a prestação de contas:

IV - doações, auxílios, contribuições e legados em moeda nacional e
estrangeira de pessoas físicas e jurídicas, domiciliadas no País e no
exterior:

V - alocações efetuadas por órgãos e entidades federais:
VI - resultados de aplicações financeiras de recursos próprios:
VII - produto de extrações especiais da Loteria do Estado de Minas

Gerais:
VIII - outros recursos financeiros destinados ao Fundo.
Parágrafo único: Aos órgãos públicos da administração direta ou

indireta do Estado fica vedada a aplicação de recursos do Fundo no
pagamento de:

a) - despesas com pessoal e encargos sociais;
b) - serviços da dívida;
c) - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos

investimentos ou ações apoiados.
Art. 6° - O FEC tem como órgão gestor a Secretaria de Estado da

Cultura e como agente financeiro o Banco de Desenvolvimento do Estado
de Minas Gerais - BDMG.

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a remuneração pelos
serviços prestados.

Art. 70 - Integram o grupo coordenador do FEC:
- um representante da Secretaria de Estado da Cultura:

li - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão:
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III - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda:
IV - um representante do Banco de Desenvolvimento do Estado de

Minas Gerais - BDMG;
V - quatro representantes de entidades civis legalmente constituídas

que tenham reconhecida atuação na área da cultura, garantida a
representação equilibrada dos diferentes setores culturais.

Art. 80 - Compete ao grupo coordenador:
- elaborar a política geral de aplicação dos recursos:

II - elaborar a proposta orçamentária do Fundo e acompanhar sua
execução:

§ 1° - O grupo coordenador estabelecerá anualmente os percentuais
máximos de recursos do EEC a serem destinados:

- a cada categoria de projetos:
II - aos projetos voltados às atividades próprias da Secretaria de Estado

da Cultura e entidades vinculadas;
§ 2" - A política de aplicação de recursos do FEC deverá assegurar a

representação eqüitativa das macrorregiões de planejamento do Estado
quanto à alocação de recursos.

Art. 90 - Será instituída comissão, nos termos do regulamento, com a
finalidade de apreciar e aprovar os projetos apresentados pelos
beneficiários previstos no "caput' do art. 2°.

§ 1° - A comissão referida no "caput" deste artigo será constituída de
forma paritária por técnicos da Secretaria de Estado da Cultura e
representantes de entidades da sociedade civil dedicadas a atividades
culturais.

§ 2" - A comissão técnica estabelecerá o valor a ser concedido a cada
projeto aprovado, observado o limite de recursos disponíveis.

§ 3 1 - As decisões da comissão instituída nos termos deste artigo são
soberanas e irrecorriveis.

§ 4° - Poderá ser destinado até 0.5 0 dos recursos do FEC para
pagamento de ajuda de custo aos membros da comissão referida no
"caput" e de outras despesas com manutenção e suporte às suas
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atividades.
Art. 10 - Os demonstrativos financeiros do Fundo Estadual de Cultura -

FEC - atenderão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964, e às normas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 11 - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei,
deverá constar, obrigatoriamente, o apoio institucional do Governo do
Estado e da Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Fundo
Estadual de Cultura.

Art. 12 - O beneficiário dos recursos do FEC que deles fizer uso
indevido, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a multa correspondente a 2
(duas) vezes o valor aprovado para o projeto, sem prejuízo de outras
sanções civis, penais ou tributárias.

Art. 13 - Os proponentes de projetos culturais financiados com os
recursos do Fundo instituído por esta lei terão acesso irrestrito à
documentação referente aos mesmos.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio - André Quintão - Ana Maria Resende - Weliton Prado -

Leonardo Moreira - Alberto Pinto Coelho - Luiz Humberto Carneiro - Maria
Olivia - Padre João - Jô Moraes - Laudelino Augusto - Rogério Correia -
Márcio Kangussu - João Leite - Fábio Avelar - Lúcia Pacífico - Doutor
Ronaldo - Miguel Martini - Maria Tereza Lara - Pinduca Ferreira - Chico
Rafael - Sebastião Navarro Vieira - Carlos Pimenta.

Justificação: Este projeto visa à criação do Fundo Estadual de Cultura,
com o objetivo de fomentar a criação, a produção, a preservação e a
divulgação de bens e manifestações culturais no Estado.

A iniciativa atende a uma das principais reivindicações apresentadas
pelo setor cultural durante a realização do fórum técnico "Cultura: Política
e Financiamento", realizado na Assembléia Legislativa de 30 de agosto a
1° de setembro de 2004.

A Frente Parlamentar de Apoio à Cultura Mineira pretende, com este
projeto, fazer com que o Estado de Minas Gerais cumpra com maior
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eficácia aquilo que é uma obrigação constitucional, proporcionando meios
mais democráticos de acesso e divulgação de bens culturais.

A criação do Fundo Estadual de Cultura atende a uma alteração do art.
216 da Constituição Federal, que faculta aos Estados vincular a fundo
estadual de fomento à cultura até 0.5% de sua receita tributária líquida,
para o financiamento de programas e projetos culturais.

Porém, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura (Lei n° 12.733 / 1997) já
destina a projetos culturais, por meio de incentivos fiscais, um valor anual
equivalente a 0,3% do ICMS recolhido. O que se propõe, portanto, é a
criação de um fundo que tenha recursos equivalentes ao que faculta a
Constituição Federal (0,5%), deduzida a parte da receita renunciada nos
termos da Lei 12.733, que equivale a 0,3% do ICMS.

A criação do fundo representa hoje um passo fundamental para que se
tenha, em Minas Gerais, uma política pública de apoio à cultura mais
eficiente e democrática, permitindo que se fomentem projetos que não se
viabilizam pela atual lei de incentivos.

Como a Lei n° 12.733 delega ao mercado o financiamento dos projetos,
muitos empreendedores de projetos de caráter regional ou experimental
não conseguem captar recursos para sua execução, pois não encontram
patrocinadores interessados em investir em ações que não dêem à
empresa a visibilidade almejada.

Por este motivo, a criação do fundo teria como objetivo o fomento a
ações de caráter artístico ou cultural que sejam de interesse social ou
caráter experimental, promovendo o desenvolvimento regional, com a
descentralização dos recursos a serem investidos.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.907/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável com vistas à recuperação de nascentes em todo o Estado.

- -
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utilizando-se tecnologia de baixo custo. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

N° 3.908/2004. da Comissão de Participação Popular. solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Econômico com
vistas a que seja dada atenção ao tratamento tarifário de energia elétrica
para o setor de turismo rural. (- A Comissão de Turismo.)

N° 3.909/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à agilização do
pagamento das indenizações às Vitimas de tortura cujo processo já tenha
sido deferido pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

N° 3.910/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
com vistas a que a EMATER adote política de desenvolvimento dos
projetos que menciona. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 3.91 1/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Ministro do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e ao Secretário Especial de
Aqüicultura e Pesca da Presidência da República com vistas à destinação
de recursos para a construção de um frigorífico adequado que atenda a
região de Almenara. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

N° 3.912/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à ampliação das
parcerias com entidades que promovam mobilização e envolvimento
técnico.

N° 3.913/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à unificação de
cadastros das entidades que desenvolvam ações no âmbito do programa
Minas sem Fome.

N° 3.914/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, com vistas à formação de
parcerias para revitatização das escolas profissionalizantes do Estado. (-
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Distribuídos à Comissão do Trabalho.)
N° 3.915/2004, da Comissão de Participação Popular, pleiteando seja

formulado apelo ao Secretário de Defesa Social, solicitando a formação
de parcerias com os Conselhos de Segurança Pública - CONSEPS - com
vistas ao monitoramento da aplicação de medidas socioeducativas a
jovens em situação de risco.

N° 3.916/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do
Estado, com vistas à implantação de um programa permanente de
prevenção de incêndio nas escolas da rede pública estadual.

N° 3.917/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social, com vistas a que seja
feita consulta à população de Ribeirão das Neves sobre a instalação de
presídios no município.

N° 3.91812004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social, com vistas à criação e à
ampliação de conselhos comunitários de segurança pública, com
autonomia para participar de elaboração de políticas de segurança
pública. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

N° 3.919/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia, com vistas à
implementação de um Centro Vocacional Tecnológico no Município de
Rio Paranaíba.

N° 3.920/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à revisão da Lei n°
12.336, de 1996.

N° 3.921/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas a que se
recomende aos gestores de recursos destinados à merenda escolar que
priorizem a aquisição de produtos da agricultura familiar regional.

N° 3.922/2004, da Comissão de Participação Popular. solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à regularização de
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repasses financeiros à FAPEMIG.
N° 3.923/3004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja

formulado apelo à Secretária de Educação com vistas ao incentivo à
criação de grêmios estudantis nas escolas da rede pública estadual.

N° 3.924/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que sejam os
projetos referentes ao Programa Corredor Cultural Praça da Liberdade -
Casa do Conde enviados ao 1A13-MG, para apreciação.

N° 3.925/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas a que seja
estudada a possibilidade de inclusão da disciplina Especialização de
Administração Cultural na ação P-145 da unidade 02061 - Funda ção João
Pinheiro, "Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos".

N° 3.926/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que não seja
aplicado o dispositivo da Lei n° 14.868, de 2003, que prevê a
possibilidade de transferência de bens móveis e imóveis como forma de
remuneração do contratado, nos contratos que tenham por objeto a
parceria público-privada para implementação do Circuito Cultural Praça
da Liberdade. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 3.927/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Cultura com vistas a que informe a essa
Comissão sobre a possibilidade de integração dos imóveis considerados
de relevância arquitetônica, histórica e cultural localizados na região da
Savassi ao Corredor Cultural Praça da Liberdade - Casa do Conde.

N° 3.928/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
encaminhado ao Secretário de Cultura pedido de informações sobre
possíveis projetos de proteção e revitalização da Casa do Conde de
Santa Marinha.

N° 3.929/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
encaminhado ao Secretário de Cultura pedido de informações sobre os
planos de ocupação e exploração dos imoveis que integram o Corredor
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Cultural Praça da Liberdade - Casa do Conde. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 3.930/2004. da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro da Agricultura com vistas à liberação de
verba para a compra de sementes de algodão para atender aos
pequenos produtores rurais do Norte de Minas. (- A Comissão de
Agropecuária.)

N° 3.931/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja inserido nos
anais da Casa voto de congratulações com o CREA-MG pela
comemoração do Dia do Engenheiro e do Arquiteto. (- A Comissão do
Trabalho.)

N° 3.932/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja inserido nos
anais da Casa voto de aplauso à Fiat Automóveis pelo recebimento do
prêmio Os Melhores do Setor Automotivo-2004. (- A Comissão de
Turismo.)

N° 3.933/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja inserido nos
anais da Casa voto de congratulações ao DER-MG pelo recebimento do
Prêmio Nacional de Engenharia Consultiva. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se
ao Requerimento n° 3.676/2004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 3.934/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja inserido nos
anais da Casa voto de aplauso ao Centro de Integração Empresa-Escola
de Minas Gerais pelos seus 25 anos de funcionamento. (- A Comissão de
Educação.)

N° 3.935/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso à TV Globo Minas por ter sido agraciada com o
Prêmio Destaque na Mídia. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.936/2004, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Saúde, ao Secretário de Saúde e à Diretora do
Departamento de Atenção Básica com vistas à fiscalização da troca de
funcionários do Programa Saúde da Família. (- A Comissão de Saúde.)
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N° 3.937/2004, da Comissão de Direitos Humanos pleiteando seja
solicitada ao Sr. Darcy Alberto da Silva, Delegado de Polícia, uma relação
dos homicídios ocorridos em Ouro Preto e que ainda não foram
elucidados.

N° 3.938/2004. da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
pleiteando sejam solicitadas ao Promotor Mário Correia da Silva, do
Ministério Público de Ouro Fino, informações sobre a execução do
compromisso de Ajustamento de Conduta - CAC -, firmado entre o
Município de Inconfidentes e o Ministério Público local.

N° 3.939/2004, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
pleiteando sejam solicitadas à Diretoria do COPAM-Sul informações
sobre a existência de três pautas de conteúdo e tópicos diferentes para a
reunião desse Conselho, realizada em 6/12/2004. no Município de
Varginha.

Da Comissão de Participação Popular, solicitando seja realizado fórum
técnico sobre educação profissional. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, amigos companheiros que estão nas galerias,
funcionários desta Casa que me escutam, telespectadores que
acompanham a Assembléia Legislativa por meio da TV Assembléia, boa-
tarde e nossos cumprimentos.

Venho a esta tribuna para uma despedida. Que bom seria se
pudéssemos editar os bons momentos da vida, eternizando os que nos
agradaram e eliminando os que nos entristeceram.

Ao fazer o filme dos 16 anos em que estive parlamentar desta Casa,
lembro-me de momentos difíceis, mas, sem dúvida, eles são, em muito,
superados pelos bons momentos.

Quando aqui cheguei, em janeiro de 1989, vislumbrava dificuldades que
de fato acabei enfrentando. Confesso-lhes que os primeiros tempos foram
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muito pesados. Encontrei um ambiente de trabalho totalmente diferente
do ambiente escolar que acabara de deixar; lá, o ambiente era bem mais
tranqüilo, sem os embates e as disputas políticas, comuns a este
parlamento.

Acreditar e sonhar com a aprovação de um projeto, tantas vezes
rejeitado, era para mim motivo de muita amargura.

Encaminhar reivindicações, a meu ver, justas e indispensáveis e ficar
impotente diante de decisões superiores que a elas se opunham. eu
considerava derrota imperdoável.

Mas jamais imaginava a intensidade, o dinamismo e o aprendizado que
abriria à minha vida.

Nas várias derrotas políticas, nos vários embates ideológicos, entendi
que democracia é processo de alto risco. Aprendi a respeitar o
adversário, sobretudo quando as divergências são ideológicas e vividas
com ética. Aprendi também que as disputas políticas não podem
transformar-se em disputas pessoais.

Hoje, alegro-me sobremaneira quando olho no retrovisor da história e
vejo que fiz muitas amizades entre parlamentares. servidores desta Casa,
assessores de comissões, seguranças, trabalhadores da limpeza ou
motoristas. Sinto que valeu a pena ter chegado aqui.

E, ao encerrar aqui meu trabalho, agradeço especialmente aos meus
assessores de gabinete, pois a eles devo muitas vitórias, seja na
aprovação de projetos. seja em trabalhos de comunicação, seja em
disputas eleitorais, seja nas várias atividades de minha vida política e
parlamentar. Todos se dedicaram totalmente, jamais mediram seu
sacrifício, quando a necessidade e a urgência assim exigiam. Sem eles, o
meu mandato não seria possível.

Agradeço também aos Assessores e aos Consultores das diversas
comissões onde atuei, competentes e sempre disponíveis, possibilitando
maior eficiência no trabalho.

Da mesma forma, rendo aqui minhas homenagens aos milhares de
homens, mulheres, jovens e até mesmo crianças que me apoiaram ao



longo destes anos, tanto apoiadores quanto eleitores. Foi da confiança
que em mim depositaram que tirei forças para empreender meu trabalho,
muitas vezes à custa de enorme esforço físico, mas sempre gratificante,
em cada um dos seus momentos.

Meus amigos, a vida é cheia de escolhas, e da nossa opção surgem
novos desafios e novos caminhos. Que bom seria se algumas vitórias não
nos remetessem a renúncias!...

Portanto, Sr. Presidente. Srs. Deputados. servidores e assessores, com
a certeza do dever cumprido e com um misto de tristeza pela perda de
nossa convivência e também de alegria por haver recebido de meus
conterrâneos a honra de administrar minha cidade natal, Teófilo Otôni,
encaminho a esta Casa documento pelo qual renuncio ao meu mandato
parlamentar, o que solicitarei seja efetivado dia 31/12/2004. Desde já,
reitero meus agradecimentos aos Deputados, aos servidores, aos
assessores, às faxineiras, enfim, a todos com quem convivi. E afirmo:
deixo a Assembléia Legislativa, mas o parlamento mineiro e V. Exas.
jamais sairão de meu coração.

Optar pela disputa eleitoral visando a alcançar a Prefeitura de Teófilo
Otôni não foi decisão fácil. Mais tranqüilo, sob o aspecto de vida pessoal.
seria continuar Deputada. Mas, por um compromisso com minha cidade,
aceitei estar mais próxima dos meus conterrâneos, administrando Teófilo
Otôni. onde a partir de 1 0 de janeiro próximo, serei Prefeita. Não nos
faltam a coragem e a esperança, combustíveis que alimentam os sonhos.
Estamos confiantes na graça de Deus, contando com o apoio de tantos
que nos confiaram seu voto nessa disputa municipal. Participaremos da
construção da Filadélfia, cidade do amor fraterno, sonhada por Teófilo
Benedito Otôni. Obrigada.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Prezada Deputada Maria
José Haueisen. primeiramente a cumprimento pela brilhante vitória em
Teófilo Otôni, sua terra natal, pela qual muito fez durante todo o seu
mandato de Deputada, mas também lamento profundamente a sua perda
neste parlamento.
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Iniciamos juntos nesta Casa. Aprendi a gostar de V. Exa. pela
dedicação e seriedade do seu trabalho. Sem dúvida nenhuma, este
parlamento perderá um dos grandes nomes da sua história.

D. Maria José, a senhora pode estar certa de que foi um exemplo para
todos nós desde o início. Sem dúvida nenhuma, trouxe grande
importância para este parlamento, por meio de um trabalho realizado com
muita seriedade. Que Deus a acompanhe e a ilumine na Prefeitura de
Teófilo Otõni, cidade que representa muito no contexto de todas as
cidades mineiras. A partir de 10 de janeiro, Teófilo Otõni terá uma mulher
de fibra, de garra e de determinação, que possui cultura e saber.

Infelizmente, nós a perderemos, mas V. Exa. sempre estará aqui
conosco. V. Exa. será uma excelente Prefeita. O povo sentirá orgulho em
tê-la à frente desse município. Parabéns pela vitória. Que Deus a
abençoe, a acompanhe e a ilumine para que promova uma grande gestão
na Prefeitura dessa cidade.

A Deputada Maria José Haueisen - Deputado Elmiro Nascimento, meu
vizinho e amigo, obrigada pela generosidade de suas palavras.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Caríssima professora e
Deputada Maria José Haueisen, emocionado assisto, através dos seus
olhos, à sua despedida digna e brilhante do parlamento mineiro. Ao longo
da história pública, sempre esteve presente nos grandes momentos desta
Casa dos mineiros.

Valeu a pena. Certamente, olhando pelo retrovisor da história, afirmo
que, independentemente da sua maneira extraordinária, amiga, presente,
conciliadora e pacificadora, V. Exa construiu neste Plenário uma grande
amizade entre todos os parlamentares. Felizmente, tive o prazer de
conviver, durante um mandato e meio. com V. Exa.. que vem de muitos
mandatos. V. Exa. nos deixa de modo efusivo e brilhante, o que a premia
como uma guerreira. V. Exa. sai da tribuna desta Casa para dirigir a sua
querida Teófilo Otôni.

O que lhe dizer? Neste momento. resta-me falar da admiração que
sempre tive por sua pessoa. V. Exa. sempre presidiu e conduziu
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brilhantemente os destinos de várias comissões. No seio do parlamento
mineiro, ganhou o coração dos parlamentares, dos seus assessores e do
povo mineiro. Peço a Deus que ilumine essa nova tarefa, tão sonhada e
almejada pelo seu povo. Que V. Exa. seja tão feliz lá quanto neste
parlamento mineiro. Certamente, durante longo tempo, V. Exa. será a
querida Prefeita da sua terra natal. Parabéns. Agradeço a V. Exa, por
tudo o que fez ao povo mineiro.

A Deputada Lúcia Pacífico (em aparte) - Deputada Maria José
Haueisen, minha colega professora, antes do meu mandato nesta Casa e
ainda como Vereadora, já a admirava pela firmeza, garra e coerência em
tudo o que faz. Aprendi muito com V. Exa. Saiba que deixa história nesta
Casa, ao assumir a Prefeitura de Teófilo Otôni.

Que Deus a ilumine para que faça um belo programa de melhoramento
e progresso naquela cidade. Parabéns mais uma vez. Sentiremos muitas
saudades. De vez em quando, ligaremos para perguntar-lhe algo.

A Deputada Maria José Haueisen - Obrigada. De vez em quando
aparecerei aqui também.

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte) - Minha prezada professora.
Deputada e Prefeita Maria José Haueisen, tenho muito orgulho de ser
colega, neste parlamento, de uma conterrânea que é referência para
todos os que fazemos política e somos da região do Mucuri e do
Jequitinhonha. Desde meu tempo de Prefeito, tenho acompanhado sua
trajetória na vida pública. Sempre foi um exemplo, pessoa digna,
respeitada e, sobretudo, solidária com o povo sofrido do Jequitinhonha e
do Mucuri.

Querida conterrânea, professora e Deputada Maria José Haueisen,
tenho absoluta certeza de que, à frente da Prefeitura de Teófilo Otôni, V.
Exa. dará toda a contribuição possível, dentro da sua experiência, para
melhorar a qualidade de vida do povo de Teófilo Otôni, e assim melhorar
também a qualidade de vida de toda a região. porque essa cidade é pólo
e referência. E. tendo à frente uma pessoa da sua estirpe, do seu
gabarito, da sua condição moral e da sua competência, todos
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ganharemos. Este parlamento perde, mas o povo do Mucuri, do
Jequitinhonha e de Teófilo Otoni ganha.

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Deputada Maria José
Haueisen, em nome do PDT e dos Deputados Sargento Rodrigues,
Sebastião Helvécio, Doutor Ronaldo e Carlos Pimenta desejo-lhe tudo de
bom. Com V. Exa., aprendi muito na CPI das Barragens do Norte de
Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri. Aprendi a respeitá-la como
senhora. mulher e professora, principalmente pelo seu caráter de justiça.
Que Deus a abençoe em sua nova caminhada!

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Querida Deputada Maria José
Haueisen, é com muita satisfação que estou aqui hoje, em momento
também tão importante para mim. Nesta manhã tive oportunidade de ser
eleito expressivamente por meus colegas. com  73 votos, para ocupar a
3a Vicepresidência . com muita honra e orgulho. ao lado do Presidente,
Mauri Torres, do 1°-Vice-Presidente, Rêmolo Aloise, e dos demais
componentes da Mesa.

Não poderia deixar de prestar homenagem a essa guerreira. Deputada
Maria José Haueisen. pois tive privilégio de conviver com V. Exa. durante
todos os meus anos nesta Casa, na Comissão de Meio Ambiente, e
conheci sua garra, sua persistência, sua segurança e, sobretudo, sua
firmeza. Uma Deputada atuante e companheira. No momento em que
nosso parlamento perde uma grande Deputada. Teófilo Otôni ganha uma
grande Prefeita. Estamos aqui torcendo por que leve sua experiência
àquela cidade e faça uma administração digna e merecedora daquele
povo. Felicidades! Foi um privilégio conviver durante todo esse tempo
com a ilustre Deputada.

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Para nós é uma sensação muito
incômoda, pois o povo de Teófilo Otôni ganha. Minas ganha, mas nós
perdemos. Como mulher e militante política. V. Exa. tem, na sua conduta
permanente nesta Casa, um exemplo muito grande. Exemplo da figura
firme, mas absolutamente generosa, que compartilha suas preocupações,
e não busca holofotes. Exemplo de quem busca, sobretudo, o sentimento



do seu povo.
Serei breve, pois muitos colegas desejam cumprimentá-la também.

Tenho a certeza de que V. Exa. retomará a história de rebeldia de quem
fundou aquela cidade. Ao se comprometer com essa Filadélfia, leva ao
povo de Teófilo Otôni e ao de Minas Gerais a esperança da construção
de outros tempos: por isso, a cumprimento. Ademais, agradeço-lhe a
capacidade de ser simples e de ter a dimensão do futuro.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Deputada Maria José
Haueisen, em nome do PMDB, desejo-lhe sabedoria, todas as benções
de Deus. Com muita alegria, ao longo destes dois anos, tive a
oportunidade de tê-la como Presidente da Comissão de Meio Ambiente,
onde a conheci. Ou seja, conheci a justiça com que sempre atuou na
comissão. Com V. Exa., no tocante à distribuição dos processos, pude
participar de um grande processo democrático.

Em nome do PMDB. venho aqui parabenizá-la, apesar de ter derrotado
o Prefeito Getúlio Neiva. do PMDB de Teófilo Otôni. Ressalto que o
referido Prefeito teve grande aprovação este ano nessa cidade: todavia.
isso demonstra a sua liderança, ou seja, a liderança que construiu na
região. principalmente em Teófilo Otôni. Por isso. em nome do PMDB, a
parabenizo. Que Deus a abençoe e lhe dê bastante sabedoria para
administrar aquela Prefeitura com zelo e austeridade, como o fez e faz
nesta Casa! Sem sombra de dúvida, V. Exa. será uma brilhante Prefeita.
Creio que será lembrada por todos os seus colegas, pois, depois de seis
mandatos como Deputada Estadual, deixa aqui sua marca. Da mesma
forma, estou certo de que, em Teófilo Otôni, também será lembrada
futuramente como uma Prefeita brilhante, que resgatou vidas.

Que Deus a abençoe! Do mesmo modo que é uma brilhante Deputada,
desejo que se torne uma excelente Prefeita.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco (em aparte) - Deputada Maria José
Haueisen, também não poderia deixar de cumprimentá-la. Ressalto o
trabalho que desempenhou e ainda desempenha nesta Casa. Com
certeza, a bancada feminina ficará mais triste com sua ausência.
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Nós, que nos propusemos a renunciar ao mandato para voltar aos
nossos municípios, teremos responsabilidade dobrada. Espero que V.
Exa., eu e os demais Deputados que voltaremos às bases possamos nos
aliar ao povo e, a cada dia, minimizar as dificuldades, tentar organizar as
Prefeituras, que, conforme sabemos, hoje passam por grandes
dificuldades. Diante dos companheiros, reconheço sua liderança. Sem
dúvida, Teófilo Otôni será servido por uma grande dirigente. Baseado no
trabalho realizado nesta Casa. com certeza brilhará também em Teófilo
Otõni. Parabéns! Que Deus abençoe o seu mandato!

A Deputada Maria José Haueisen - Obrigada. Sidinho do Ferrotaco.
Desejo-lhe um bom trabalho em São João-dei Rei.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Nobre Deputada Maria
José Haueisen, também quero aditar-me aos colegas que a saúdam pela
passagem por esta Casa. Nesta tarde, lembro-me de que. quando V. Exa.
chegou a esta Assembléia, estávamos a escrever a quarta Constituinte
de Minas Gerais. Sua presença, seu entusiasmo, sua inteligência e,
principalmente, seu grau de solidariedade ficaram marcados para todos
nós. O dia 21/9/89, quando aqui promulgamos a vigente Constituição do
Estado, será inesquecível.

Ao longo de todos esses anos, aprendi, cada vez mais, a admirá-la pelo
seu trabalho, pela sua seriedade e. fundamentalmente, pela coerência
com que exerceu todos os seus mandatos.

Olhando para V. Exa., nessa tribuna, inspiro-me em Paracelso, que nos
ensinou que "quem nada conhece nada ama, aqueles que pensam que
todos os frutos amadurecem ao mesmo tempo nada sabem a respeito
das uvas". Posso dizer-lhe que, ao longo desse tempo, todos os
Deputados aprenderam a amá-la cada vez mais.

Temos absoluta certeza de que Teófiio Otôni ganhará por ter, à frente
de sua Prefeitura, uma mulher digna e de valor, uma cidadã que
engrandece a política de nosso Estado.

Deus a proteja. Vá para Teófilo Otôni lembrando do calor, da amizade e
do carinho dos Deputados que permanecem nesta Casa. Muito obrigado.
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A Deputada Maria Olívia (em aparte) - Quando cheguei a esta Casa, em
1991, encontrei você, com sua responsabilidade, seu carisma e sua
postura. Infelizmente, ficarei um pouco só, já que sou, depois de você, a
mais antiga nesta Assembléia.

Aprendi muito com você, que me ensinou a caminhar por esta Casa,
sempre pautada pela honestidade e firmeza de caráter. Hoje vai para a
Prefeitura de sua terra, o que deve ser grandioso para qualquer filha.
Teõfilo Otôni terá, à frente da cidade, uma mulher de fibra.

Lembro-me bem de que, em 1994, éramos apenas duas mulheres nesta
Casa. Hoje, já somos dez. No entanto, quero lamentar por nenhum
partido ter-se lembrado das mulheres para eleição da Mesa desta
Assembléia. Eu e você já pertencemos à Mesa.

Vá com Deus, estaremos aqui torcendo para que seja uma grande
Prefeita, porque você merece. Volte para Teófilo Otôni com garra, com
coragem.

Pertencemos a partidos diferentes, mas, como amiga, estarei sempre à
sua disposição. Parabéns pela eleição. No dia 1°, lembraremos de você e
pediremos a Deus que a proteja.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputada Maria José
Haueisen, expresso sentimento semelhante ao de V. Exa. A pessoa,
mesmo antes de adentrar a política, tem de adotar a filosofia de que não
é dona de sua própria vontade. Isso acontece com V. Exa., está
acontecendo conosco e com os colegas que estão renunciando.

Estamos de alma vazia, passando por um momento de constrangimento
neste instante em que temos de nos despedir de nossos colegas. No
entanto, estamos cumprindo a missão que a maioria do povo nos atribuiu,
até mesmo na definição da candidatura. Não podemos definir nosso
destino para cumprir nossa vontade em primeiro lugar, mas a vontade do
povo que representamos. Tenho certeza de que isso aconteceu com V.
Exa., está acontecendo conosco e com todos aqueles nossos colegas
que se candidataram e que terão de se despedir desta Casa. Temos
sempre essa filosofia.
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Neste instante, quero dar testemunho sobre seu trabalho nesta Casa,
desde os idos de 1989, como muito bem foi lembrado pelo Deputado
Sebastião Helvécio. tempos áureos desta Assembléia e da Constituinte
mineira, até o ponto de análise, ao longo dos anos. Sempre esteve firme
no PT, com conduta coerente. Na maioria das vezes, divergimos de suas
idéias, como tantos outros colegas desta Casa.

E V. Exa. partirá daqui com o sentimento seguro de que, embora muitos
divergissem de suas idéias, todos somos admiradores de sua coerência,
sua segurança, sua seriedade, seu equilíbrio e da responsabilidade com
que V. Exa. levou todo o seu mandato. Essa sensação certamente a
aliviará nos momentos de maior tensão em sua vida. Isso é fundamental
na história da sua vida parlamentar, e será fundamental para V. Exa. no
exercício da Prefeitura de Teófilo Otôni.

V. Exa. sentirá quanto a experiência adquirida nesta Casa valerá para o
exercício do Executivo em Teófilo Otôni. Ela será fundamental. Tive essa
sensação no meu primeiro mandato como Prefeito de Governador
Valadares. Não posso, neste instante, encerrar as minhas palavras sem
dizer a V. Exa. - vizinhos que somos, Téofilo Otôni e Governador
Valadares - que estaremos trabalhando juntos para melhorar e fortalecer
a região do Mucuri e do vale do rio Doce, dando. de nossa parte, grande
contribuição, a maior possível, para o desenvolvimento do nosso Estado
e do nosso Pais.

Que Deus a ilumine nesse espaço que V. Exa. trilhará, certamente com
brilhantismo, à frente da grande cidade mineira de Teófilo Otõni.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Deputada Maria
José Haueisen, logo mais, nesta mesma tarde, estarei eu também
apresentando minha despedida desta Casa, deste parlamento. E com
grande honra que venho apartear o discurso que V. Exa. faz nesta tarde,
em meu nome e também da Bancada do PFL, para cumprimentá-la pela
imagem que deixou, pelo rastro forte, pela personalidade que imprimiu
em todas as ações que desenvolveu ao longo de seus mandatos na
Casa.
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A Assembléia mineira se tornou maior, porque você fez parte dela. A
sua seriedade, a sua competência, a sua altivez, tudo isso contribuiu
sobremaneira para que a Assembléia mineira marcasse, perante Minas
Gerais, presença forte e expressiva como um parlamento atuante e digno.

Deputada Maria José Haueisen, peço a Deus que a abençoe, para que
seja muito feliz nesses quatro anos que terá pela frente dirigindo a
importante cidade de Teófilo Otôni. Que V. Exa. seja feliz, como tenho
certeza de que Teófilo Otôni será feliz, porque terá à sua frente essa
pessoa tão íntegra, competente, honesta e dedicada, que é a ilustre
Deputada Maria José Haueisen. V. Exa. deixará saudade não só neste
parlamento, mas para Minas Gerais inteira, pela sua atuação firme,
coerente e sólida durante os anos que exerceu mandato nesta
Assembléia Legislativa. Parabéns, Deputada Maria José Haueisen! Que
Deus a abençoe'

O Deputado Biel Rocha (em aparte) - Deputada Maria José Haueisen,
antes de adentrar no mundo da política, no PT, e de vir a esta Casa, a
minha origem é o movimento popular das comunidades de base. Nessa
época de militância dos movimentos sociais, tínhamos a preocupação de
vir para o mundo da política partidária e do parlamento. Quem é de
origem dos movimentos de igreja conhece esse sentimento.

Cheguei a este parlamento com essa origem - e V. Exa. também vem
do movimento das comunidades de base e sociais - e, aqui, V. Exa.
passou a ser uma referência muito grande para mim. Muitos
companheiros também começaram a ver a luta no parlamento, a luta
partidária por um mundo melhor. Tínhamos um grande medo do mundo
da política, e a senhora nos abriu essa fronteira. Foi um prazer muito
grande conviver com a senhora nesta nova fronteira, neste novo local. A
Assembléia Legislativa é mais um instrumento, para nós, de
transformação da nossa realidade, na busca de um mundo melhor,
principalmente para os mais pobres.

Tenho muito orgulho de ter participado com a senhora dos trabalhos
legislativos mineiros nos últimos dois anos. Poderei, com certeza, mostrar
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para outros companheiros que conheci a Deputada Maria José Haueisen,
a melhor Prefeita de Teófilo Otôni.

Parabéns, força para a senhora. Rezaremos muito para que faça um
bom governo em Teôfilo Otôni. Muito obrigado.

A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigada. Sr. Presidente,
peço-lhe conceder-me mais um minuto para fazer um agradecimento
geral, diante de tantas palavras bonitas que ouvi e me envaidecem.

Vários ou todos que falaram lembraram-se de pedir a graça de Deus
para o meu Governo, que começará em lO de janeiro. Quero contar com
essa graça e com a lembrança de todos vocês. Se deixo saudade, levo
também muita saudade.

Quero dizer ainda que escutei do Deputado Bonifácio Mourão que nem
sempre somos donos da nossa vontade. E verdade. Muitas vezes,
decidimos, queremos algo. Mas costumo dizer que há duas maneiras de
querer: o querer prazeroso, que nos descansa, é amenidade, lazer,
convívio familiar: e o querer compromisso, a disputa política, o trabalho, a
dedicação aos outros. Ao assumir a Prefeitura de Teófilo Otôni, espero
que o meu querer compromisso seja também o querer prazeroso, pelo
bom resultado de uma administração, que contará com a graça de Deus.
Espero a ajuda de todos vocês. Quando estiverem neste parlamento,
decidindo em favor dos mais pobres. dos excluídos, dos oprimidos, que
se lembrem dos nossos vales empobrecidos.

Seguindo essa linha, quero ainda lembrar que conto com vocês para
que possamos combater a desigualdade. principalmente a existente no
Mucuri, no Jequitinhonha, no Norte de Minas, no vale do rio Doce, que
inferioriza as pessoas. Por outro lado, sobretudo como políticos que
somos, não devemos aceitar a igualdade que nos descaracteriza,
especialmente nós, políticos, quando jogados na vala comum, como se
todos fossem iguais. Infelizmente, no mundo da política, isso tem
acontecido muito. Não queremos ser jogados nessa vala da igualdade,
em que os princípios éticos são esquecidos. E. como o Poder, seja
Legislativo ou Executivo, não existe sozinho - não está aí por acaso,
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solto, mas encarnado em cada um de nós -, que façamos o maior esforço
para combater a desigualdade que inferioriza e não aceitar a igualdade
que nos descaracteriza e nos joga em uma vala comum. Muito obrigada,
Sr. Presidente.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputada Maria José
Haueisen, para mim é uma honra e uma felicidade muito grande ter tido a
oportunidade de conviver com V. Exa. neste parlamento. Sei da sua
conduta ética, moral. Estive algumas vezes em Teófilo Otôni, onde fiquei
impressionado com o sentimento que a juventude, os estudantes e as
crianças têm por você. E muito difícil uma pessoa com toda a sua
experiência ter a sua garra, o seu ânimo. a sua força e a sua energia.
Com certeza, a sua eleição significou um sopro de esperança na vida de
cada cidadão do Norte de Minas, do vale do Jequitinhonha, das pessoas
mais simples e sofridas. Tenho a convicção de que V. Exa. fará tudo o
que puder para ajudar essas pessoas, que tanto precisam. V. Exa. é um
exemplo para nós e, com certeza, fará o melhor mandato que um Prefeito
já fez em Teófilo Otôni. Parabéns!

A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigada. Deputado Weliton.
Permita-me ainda, Sr. Presidente, mais um minuto, pois quero repetir o
que disse pessoalmente a ele. A história nos conta que. quando Carlos
Gomes foi a Milão apresentar a sua ópera "O Escravo", Verdi disse: "Esse
jovem começa onde eu termino".

Repito ao Deputado Weliton: esse jovem começa onde termino no
parlamento. Como Verdi viveu mais de 30 anos compondo outras óperas.
continuarei, em outro ambiente, compondo óperas que alegrem a vida do
nosso povo. Muito obrigada.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Como a Deputada Maria José

Haueisen, subo a esta tribuna para me despedir, pois assumirei a
Prefeitura da minha querida Pedro Leopoldo. Mais uma vez chegamos ao
final de um ano, momento em que manifestamos os melhores
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cumprimentos e desejos bons às pessoas queridas, trocando votos
especiais.

Como deixo a Casa, o momento é mais que especial e, por que não
dizer?,triste. O convívio foi pacífico e de cooperação mútua. Deixo meus
sinceros cumprimentos a todos os que estiveram conosco durante os
quase dez anos de trabalho parlamentar: aos nobres colegas, à
Presidência, às equipes de apoio. à Presidência, às diretorias, às
gerências, aos serviços de segurança e limpeza, aos profissionais da TV,
ou seja, a todos os funcionários do Legislativo mineiro, que nos dão
suporte com segurança e eficiência.

A vida é cheia de desafios. alguns maiores, outros menores. Se
estamos sozinhos na caminhada, o trajeto é difícil. Os desafios podem
nos afetar. mas, se temos colaboradores, a tarefa fica mais fácil.
Agradeço a todos de coração. Cada um tem seu valor na sua função.
Desde minha infância, aprendi que não há pessoa alguma mais
importante que outra.

Que adianta ser médico, estar no bloco cirúrgico, operando, se não
existirem a enfermeira, a menina da limpeza, a cozinheira, o porteiro e as
secretárias? Todo o mundo é importante no que faz. Despeço-me com
certa tristeza, mas com alegria no coração, porque tentarei mudar nossa
querida Pedro Leopoldo. Hoje, a cidade é praticamente um ovo de
Páscoa: bonita por fora e vazia por dentro. Vazia na saúde, na
segurança, na educação, no esporte e no lazer.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre companheiro,
Deputado Marcelo Gonçalves, pertencemos ao mesmo PDT e
cumprimento-o em meu nome e no dos companheiros Deputados
Sebastião Helvécio, Carlos Pimenta, Doutor Ronaldo e Alencar da
Silveira Jr.. que assumirá definitivamente o mandato com a saída de V.
Exa.

Durante o período eleitoral, tive a oportunidade de estar em Pedro
Leopoldo com V. Exa. por duas vezes. Pude constatar sua luta para
conquistar a Prefeitura de Pedro Leopoldo de forma séria, coerente e,
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acima de tudo, sem demagogia. Sou suspeito para elogiar V. Exa.
Esta Casa é formada por 77 Deputados, mas tenho grande amizade por

V. Exa. Extrapolamos o interior do Poder Legislativo e selamos uma
profunda amizade. V. Exa. está em seu terceiro mandato e teve a
oportunidade de exercer o papel de Secretário de Estado por duas vezes:
uma, no Governo Eduardo Azeredo, e outra, neste Governo, como
Secretário da Reforma Agrária.

Além da formação médica, V. Exa. é um Deputado benquisto.
respeitado, honesto, companheiro, que trabalha em prol da sociedade.
Em nome dos Deputados do PDT, parabenizo V. Exa. Desejo que Deus o
ilumine à frente da Prefeitura de Pedro Leopoldo e que V. Exa. realize um
belo mandato, fazendo tudo o que estiver a seu alcance. Tenho a certeza
de que V. Exa. exercerá um mandato de realizações não só na saúde,
mas também na segurança e em toda a administração pública.

Pedro Leopoldo estará em boas mãos, pois terá um Prefeito sério, que
se voltará principalmente para os que mais necessitam de amparo do
poder público. Que Deus continue iluminando sua trajetória política!
Parabéns!

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Marcelo
Gonçalves, grande companheiro, infelizmente fomos parceiros por pouco
tempo, mesmo porque V. Exa. precisou abandonar o cargo de Secretário
de Estado para disputar as eleições em Pedro Leopoldo. Conheço-o há
muito tempo, e nossa amizade vem de família. Meu tio, que mora em
Pedro Leopoldo. sempre teceu elogios a V. Exa., homem simples,
sincero, responsável e, acima de tudo, preocupado com o bem-estar da
população. Não é à toa que venceu a difícil eleição, mostrando
competência e revelando que o povo reconhece quem luta pelos seus
direitos.

Sentiremos muito a sua falta. Temos certeza de que o povo de Pedro
Leopoldo ganhará muito com o novo Prefeito, cheio de garra e vontade,
que mudará o destino dessa cidade. Espero que V. Exa. nos visite e nos
telefone. Estaremos a sua disposição. Parabéns!

1



IM

O Deputado Sidinho do Ferrotaco (em aparte) - Parabenizo V. Exa. e
registro nosso respeito pelo seu trabalho e por seu desempenho, não só
na Secretaria como também na Assembléia. As pessoas se perguntam
como um Deputado Estadual, eleito, constituído, deixa de ser Deputado
para voltar a ser Prefeito. As vezes, as pessoas não entendem isso.

Mourão foi muito sábio ao dizer que não somos os donos do mandato,
pois o verdadeiro dono é o povo.

Ao abrir mão de ser Deputados do Estado de Minas Gerais e voltar para
o município. nossa responsabilidade fica dobrada. O povo conclama e
não mais importa a quantidade de votos contrários, mas a luta e, acima
de tudo, o reconhecimento.

Deputado Marcelo Gonçalves, desejo-lhe felicidades em seu mandato
de Prefeito, pois somos muito corajosos em sair desta Casa e voltar para
nossos municípios, já que a grande maioria têm problemas difíceis de
resolver em um primeiro momento. Nesse caso, valem a persistência e a
vontade do político. Não podemos, Deputado, esmorecer em momento
algum. pois vencemos a eleição e precisamos aceitar o desafio.

Desejo-lhe felicidades. Sabemos que a dificuldade é grande. Em minha
região, há um grande problema de desenvolvimento e, quando uso esse
termo, estendo-o a diversas áreas: saúde, educação, assistência social,
enfim, a qualquer área com esse tipo de problema. Assim, digo-lhe que é
preciso trabalhar para incentivar a geração de empregos. pois assim, com
certeza, resolveremos vários outros problemas indiretamente.

Desejo-lhe muita felicidade. Que Deus o abençoe nessa empreitada e
nesse desafio!

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Neste momento, ratifico
as palavras de nossos colegas. Tive o prazer de conviver com V. Exa. por
longo tempo nesta Casa. Sem dúvida alguma, V. Exa. marcou presença
como Deputado. como Presidente de comissão e como amigo e grande
companheiro dos parlamentares. Além disso, prestou um relevante
serviço à Secretaria do Governo Aécio Neves ao trabalhar intensamente
para várias regiões do Estado.
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Deixo registrada nossa despedida de maneira muito especial. V. Exa.
renuncia a seu mandato para executar um projeto muito maior, de grande
magnitude: governar sua terra natal. Parabéns. Seja feliz!

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Deputado Marcelo
Gonçalves, venho trazer-lhe meu abraço. Fico muito feliz por V. Exa., que
é médico, assumir a Prefeitura de Pedro Leopoldo neste momento em
que o nosso SUS tanto precisa de representantes.

Com certeza, a partir de agora, ao ocupar o cargo de Prefeito, suas
mãos de médico. que puderam cuidar de tantas pessoas. poderão
atender a muitas outras que, até então, não conseguiam atingir.

Com esse espírito, desejo a V. Exa. sucesso no comando da Prefeitura
de Pedro Leopoldo. Esperamos que seja sempre essa pessoa tão
humanitária e tenha o sentimento cristão que norteou sua atividade neste
parlamento. Tenha a certeza de que estaremos aqui torcendo e vibrando
com seu sucesso.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Marcelo Gonçalves.
agradeço o aparte. Em nome do Partido Progressista, desejo-lhe muito
sucesso frente à Prefeitura de Pedro Leopoldo.

Lembro um trabalho de V. Exa. nesta Casa: a CPI do Narcotráfico.
Tivemos a alegria de compartilhar aqueles momentos difíceis, e quero
registrar que sua participação como Presidente foi fundamental, graças a
sua determinação e sua coragem no empenho de salvar nossas crianças
do vício da droga.

Desejo-lhe a mesma garra frente à Prefeitura de Pedro Leopoldo,
cidade que apresenta uma interseção com Uberaba: Chico Xavier nasceu
em Pedro Leopoldo, mas fez sua vida em Uberaba. Assim sendo, una-se
ao Anderson Adauto. Prefeito de Uberaba, para trocarem experiências e,
sob as bênçãos de Chico Xavier, serem felizes.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Marcelo
Gonçalves, nós, do Bloco PT-PCdoB, desejamos a V. Exa. uma
administração profícua e transparente em Pedro Leopoldo, da qual o
povo possa participar e com a qual possa construir uma cidade feliz. Que
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Deus o abençoe e que o seu trabalho renda muitos frutos ao nosso povo.
O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Marcelo Gonçalves,

nesta tarde em que V. Exa. procede ao seu último pronunciamento como
Deputado nesta legislatura, como seu amigo particular e pessoa com
quem tive o privilégio de conviver por vários anos antes de ingressar na
vida pública e, depois, como Deputado. aproveitando e abusando da sua
experiência, não poderia deixar de me manifestar. V. Exa. sempre foi um
amigo leal, um companheiro de todas as horas e uma pessoa marcante
nesta Casa. Como filho adotivo de Pedro Leopoldo e Cidadão Honorário
dessa terra, torço para que faça dessa cidade o que a população merece.
Pedro Leopoldo é uma cidade com um papel muito importante na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Com certeza, será colocada novamente
em sua correta direção.

Estamos torcendo por você. Peço a Deus que o ilumine nessa nova
etapa da sua vida. V. Exa. deixa esta Casa e também vários amigos que
continuarão admirando-o. Desejamos a V. Exa. muito sucesso.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Deputado, em nome do
PMDB, desejo a V. Exa. todas as bênçãos de Deus e que seja um
Prefeito zeloso, imbatível e lutador pelas causas dos mais humildes, que
são os que mais necessitam da assistência pública municipal. Quando V.
Exa. tiver de tomar uma decisão, consulte a Deus. Peça-Lhe que o
oriente. Com a bênção do Senhor, V. Exa. fará uma administração de
sucesso e justa. Muito obrigado. Que Deus o abençoe!

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Prezado amigo e colega
Marcelo Gonçalves, de público, neste momento em que se despede
oficialmente da Assembléia Legislativa, partindo para essa nova missão
que o povo de Pedro Leopoldo lhe confiou e outorgou por meio das
urnas, deixo a minha mensagem. Neste periodo de boa convivência. V.
Exa. foi o meu primeiro amigo nesta Casa. orientando-me em minha
chegada e me ajudando em todos os aspectos. Pode ter a certeza de que
guardarei isso por toda a eternidade.

Externo o meu agradecimento por tudo o que foi para nós e pelo
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exemplo de Deputado e de médico, pela sua tenacidade, garra e luta.
Concentrando todos os seus esforços em prol da comunidade de Pedro
Leopoldo, tenho a certeza de que os seus munícipes muito terão a
ganhar. Que Deus o ilumine e que seja feliz em sua nova missão
executiva nessa cidade! Um abraço.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputado Marcelo Gonçalves,
concordo com tudo o que foi dito pelos Deputados. Para não ser
repetitivo, ressalto uma qualidade, que é uma das suas maiores. Em
alguns momentos. V. Exa. é firme, decidido e positivo, sem abrir mão dos
seus princípios. Conversando com o José Carlos na cantina, disse-me
que quando algo não agrada ao Deputado Marcelo Gonçalves, ele fica
muito bravo. V. Exa. está certo em adotar uma postura firme, pois, dessa
maneira, muitas vezes, conseguimos mudar a história do País. Sabemos
que, nessas eleições, enfrentou uma pedreira, lutando contra todo o
mundo e tornando-se vitorioso.

Desejo que faça um excelente mandato a fim de credenciá-lo a disputar
a reeleição. Sou pré-candidato ao Senado em 2010 e quero que continue
fazendo um excelente trabalho que lhe garanta a reeleição, para que
possa contar com seu apoio.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Em sua campanha para o Senado,
tenho a certeza de que Pedro Leopoldo irá apoiar V. Exa. Em Pedro
Leopoldo, há uma grande liderança minha como também do PT. Com
certeza, V. Exa. será um dos candidatos ao Senado por Pedro Leopoldo.

O Deputado João Leite (em aparte) - Também quero lhe desejar
felicidades. Pedro Leopoldo nos deu um Deputado com quem tive
oportunidade de conviver durante praticamente três mandatos. Agora V.
Exa. volta a Pedro Leopoldo, tendo ocupado duas Secretarias. A
Assembléia perde um Deputado corajoso, presente, e Pedro Leopoldo
recebe novamente seu filho, agora com vasta experiência e grandes
possibilidades de realizar um excelente Governo à frente da Prefeitura
dessa cidade. Com todo o conhecimento adquirido no Estado e junto ao
Governo Federal, abre oportunidades para a tão querida cidade de Pedro
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Leopoldo. Quero desejar-lhe que seja feliz na Prefeitura. Pedro Leopoldo,
sem dúvida, ganhará muito com V. Exa. Parabéns e felicidades.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado, não poderia
deixar de me unir a todos os companheiros desta Casa neste momento
em que V. Exa. se despede de um trabalho brilhante. V. Exa. fez história
nesta Assembléia. com sua coragem, seu espírito público, sem jamais
perder sua humildade, seu jeito simples de ser. E isso o que nos cativa e
aumenta a nossa admiração por V. Exa. Se por um lado perde o
Legislativo mineiro, por outro, ganha o povo de Pedro Leopoldo, que
passa a ter seu filho administrando essa cidade a que tanto ama. Sou
testemunha disso. Tenha a certeza de que não apenas torceremos por V.
Exa., mas também seremos solidários. Sei que contará com a
solidariedade do Governador Aécio Neves, de toda esta Casa e no
âmbito federal, com seu irmão, Dr. Francisco, que realiza também um
trabalho brilhante, seguindo seus passos. no Congresso brasileiro.
fazendo uma política com simplicidade, seriedade, humildade e muita
coragem. Portanto, parabéns e sucesso nessa nova empreitada.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço as palavras do Deputado
Domingos Sávio. Para finalizar. Presidente, no Governo Eduardo
Azeredo, ocupei a Secretaria de Minas e Energia, onde realmente adquiri
grande experiência. Agora, neste Governo, que ficará na história de
Minas Gerais e do Pais, tive a oportunidade de ser um dos Secretários do
Governador Aécio Neves. Gostaria de agradecer a todos os colegas
desta Casa. de modo especial à Mesa e aos funcionários. Agradeço
também ao nosso Governador, Aécio Neves, a oportunidade de conviver
com tantos Secretários, como Wilson Brumer, Anastasia, Agostinho
Patrús, Bilaquinho. João Leite e outros. Tenho a certeza, Deputado João
Leite, de que seu trabalho naquela Secretaria fez com que Minas
desenvolvesse a segurança com projetos de iluminação dos campos de
várzea na periferia de Belo Horizonte, diminuindo a violência em mais de
70%. Muito obrigado ao Governador e a V. Exas. Que Deus continue
abençoando esta Casal



* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente em exercício, Deputado

Rêmolo Aloise. Deputadas e Deputados desta Casa, não poderia deixar
de cumprimentar o nobre colega, Deputado Marcelo Gonçalves, e a
minha companheira. Deputada Maria José Haueisen.

Vimos como são queridos nesta Casa os nossos companheiros.
Deputados Marcelo Gonçalves e Maria José Haueisen, pelo trabalho que
desempenham.

A Deputada Maria José Haueisen está deixando esta Casa. por isso
não posso deixar de dizer que ela muito bem representou, durante todo
esse periodo, a mulher mineira na Assembléia Legislativa. E. ao lado
dela, não poderia me esquecer das nossas companheiras da bancada
feminina. Deputadas Ana Maria Resende, Maria Olivia e Jô Moraes.

Sempre temos discutido a necessidade de nós, mulheres, ocuparmos
os espaços na política partidária, para que haja uma democracia de
gênero. As mulheres estão ocupando, lado a lado com os homens, 50%
do poder.

Sou testemunha de que a grande companheira Maria José Haueisen
realmente não gostaria de ser candidata a Prefeita, pois, para ela, seria
muito mais tranqüilo ficar aqui. como Deputada, sem ter de enfrentar a
administração de uma cidade que. historicamente, possui muitos
problemas. No entanto, esses problemas serão enfrentados não por ela
sozinha, mas por uma administração participativa, em que o povo poderá
dar a sua contribuição e construir a sua cidadania.

Hoje, de manhã, houve a eleição da Mesa Diretora. Aliás, com o apoio
da bancada feminina, com o nosso voto, cumprimentamos todos aqueles
que foram eleitos. O nosso bloco, PT-PCdoB, está bem representado
pelo companheiro Rogério Correia. Cumprimento o nosso Presidente.
Deputado Mauri Torres, e o seu vice, Deputado Rêmolo Aloise, em cujas
pessoas cumprimento todos os outros que já foram mencionados várias
vezes hoje, nesta Casa.
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Lembro ainda que nós, da bancada feminina, fizemos um compromisso
de, certamente, na próxima Mesa Diretora, na próxima legislatura, termos
uma mulher presente na Mesa desta Casa. As Deputadas Maria José
Haueisen e Maria OUvia já ocuparam um lugar na Mesa em legislaturas
anteriores.

O nosso compromisso é continuar a campanha que iniciamos. No dia 8
de março, Dia Internacional da Mulher, o nosso lema será 'Mulher na
política, essa luta é sua". O nosso espaço será conquistado com muito
esforço, a fim de que, nas próximas eleições para o parlamento mineiro,
tenhamos muitas companheiras mulheres nesta Casa.

Além do mais, desde agora incentivaremos, lá nas bases, as mulheres,
que. ao lado dos companheiros homens, e não contra eles, possam
também participar dos movimentos sociais, fortalecer os sindicatos e
ocupar esse espaço.

Deixo registrado ainda o nosso compromisso de defender esse pleito ao
lado dos nossos companheiros Deputados, que também nos apoiarão.
Não que sejamos contra a Mesa Diretora, pelo contrário, ela tem todo o
nosso apoio, mas certamente iremos radicalizar quanto à transparência e
à grande contribuição que esta Casa tem dado à democracia direta, e não
só à representativa. As comissões temáticas são um espaço de
participação popular privilegiado, mas desejamos que ele seja ainda mais
ampliado e defendido. Essa é a nossa contribuição.

Encerro. reafirmando o compromisso da nossa bancada feminina de
trabalhar. Registro também o compromisso dos parlamentares desta
Casa para que possamos construir juntos uma nova Mesa, em que a
presença feminina seja parte integrante, não simplesmente por ser
mulher, mas porque temos uma contribuição a dar e temos condições de
exercer também os espaços de poder na política partidária. Muito
obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
2 a Parte (Ordem do Dia)

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

Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a ld 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.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, neste momento,

quero fazer uma comunicação como Presidente da CPI do Café, que
encerrou os seus trabalhos. (- Lê:)

"Exmo. Sr. Presidente, na condição de Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito, para, no Prazo de 120 Dias, Investigar
Denúncia de Atuação de Quadrilhas de Crime Organizado no
Desaparecimento de Milhares de Sacas de Café no Estado de Minas
Gerais, bem como a Sonegação Fiscal e o Prejuízo ao Erário, informo a
V. Exa. que a referida comissão concluiu os seus trabalhos e, nos termos
do art. 114 do Regimento Interno, encaminho-lhe, em anexo, relatório
final das atividades desenvolvidas, aprovadas na reunião do dia
14/12/2004.

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente da CPI do Café."
Trata-se, Sr. Presidente, de um relatório de 91 páginas que condensa o

resultado de 18 mil laudas de transcrição, de depoimentos e de
documentos apresentados na CPI.

Nos sete meses de trabalho, a CPI, em nome da Assembléia
Legislativa, cumpriu o seu papel. Está aqui o resultado desse trabalho
ingente por ela desenvolvido na esperança firme de que os demais
Poderes do Estado possam também cumprir o seu papel. a fim de que a
CPI produza, efetivamente, os resultados. Esperamos que os Delegados
de Polícia, o Ministério Público e a magistradura possam, com o mesmo
cuidado, com a mesma atenção que esta Assembléia se houve durante
os trabalhos desta CPI. levar à conclusão final do que a CPI recomenda.
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na identificação e na punição dos culpados.
Gostaria de convidar o relator. Deputado Rogério Correia, o Vice-

Presidente. Deputado Sargento Rodrigues, e os demais membros da
comissão para que. comigo, façam a entrega deste relatório a V. Exa.

- Procede-se à entrega do relatório final.
Designação de Comissões

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - A Presidência vai designar
os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta
de Emenda à Constituição n° 85/2004. do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
e outros, que acrescenta parágrafo ao art. 174 da Constituição do Estado.
Pelo BPSP: efetivos - Deputado Dalmo Ribeiro Silva e Deputado
Domingos Sávio; suplentes - Deputada Ana Maria Resende e Deputado
Arlen Santiago: pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado Biel Rocha:
suplente - Deputada Jô Moraes; pelo PL: efetivo - Deputado Irani
Barbosa: suplente - Deputado Dinis Pinheiro: pelo PMDB: efetivo -
Deputado Leonardo Quintão: suplente - Deputado José Henrique.
Designo. As Comissões.

Questão de Ordem
O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito que seja feita a

chamada para a recomposição de quórum.
O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário para

proceder à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.
• Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados. Portanto.

há quórum para a continuação dos nossos trabalhos.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Elmiro

Nascimento solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para,
nos termos do seu § 1°, transferi-ia ao Deputado Sebastião Navarro
Vieira. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de
30 minutos. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, boa tarde. Meu primeiro pronunciamento nesta Casa,



proferido em 16 de fevereiro de 1995, marcou, de forma definitiva, o
posicionamento que adotei no exercício de meus três mandatos de
Deputado Estadual. A defesa do cidadão, consubstanciada nos direitos
individuais e apontados no art. 5 0 da Constituição da República, e o
absoluto respeito ao contribuinte, responsável direto pela manutenção e
sustentação do erário público, constituíram o fundamento de minha ação
parlamentar.

Procurei ser voz dos que não têm voz. Afinal de contas, fui posto neste
Plenário para defender a cultura, o pensar, o jeito de ser e a mineiridade
do cidadão do Sul de Minas. Fui eleito Deputado para que o Sul de Minas
pudesse defender Minas Gerais.

Sinto-me gratificado. Hoje, transcorridos dez anos de minha estréia
nesta tribuna, posso dizer, com justificado orgulho, que desempenhei
meu papel com altivez, serenidade, coerência, mas, sobretudo, com
profundo respeito pelo Poder Legislativo. De fato. Pautei minha conduta
nesta Casa no firme propósito de fazer com que o processo legislativo
fosse aprimorado e dignificado e a Assembléia pudesse ser reconhecida
como um poder de fato, já que fora profundamente descaracterizada pelo
regime que se implantou no Pais em 1964. Afinal, esta é uma Casa de
leis, queiramos ou não. O produto final que a sociedade espera do seu
Poder Legislativo é que ele seja capaz de se apresentar como um feitor
primoroso de normas que possam ser dignificadoras do enraizamento do
povo na cidadania. Dai, a importância que sempre conferi à produção
legislativa. Por esse motivo, posso dizer, como o apóstolo Paulo:
"Combati o bom combate. Guardei a minha fé.".

Ao apresentar os números de meu trabalho, faço-o com o objetivo de
prestar contas ao povo de Minas. Não me move, nesta hora, resquício
algum de vaidade pessoal. Honra-me, sim, saber que nenhuma
proposição de minha autoria foi rejeitada nesta Casa. Várias deixaram de
ser analisadas por confluência dos astros que brilharam no firmamento
político no momento de sua apresentação. A época, liderava a Bancada
do PFL em oposição ao desgoverno de Itamar Franco, e as proposições
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feriram de morte a vaidade do então ocupante do Palácio da Liberdade.
Entendeu esta Casa, contudo, que não poderia rejeitar proposições

apresentadas e que se encontravam, todas elas, consubstanciadas no
maior patrimônio do homem público: a lúcida explicitação sobre a verdade
dos fatos ocorridos.

Destarte. meu primeiro pensamento é de agradecimento a Deus por
haver iluminado meu caminho como legislador para que não me perdesse
nos labirintos da formulação de proposições casuísticas, eleitoreiras ou
destinadas a aumentar o cipoal das leis que povoam o mundo jurídico.

Assim, durante esses dez anos, apresentei 209 proposições,
distribuídas em 162 projetos de leis ordinárias. Destes. 119 foram
transformados em lei, 1 foi vetado pelo Governador, cujo veto foi mantido,
e 43 ainda se encontram em tramitação. Três projetos de leis
complementares, todos já transformados em norma jurídica. Sete
propostas de emendas à Constituição, sendo que cinco já foram
promulgadas e duas ainda se encontram em tramitação. De 37
requerimentos, 27 foram aprovados e dez arquivados sem análise desta
Casa.

Temos, então, um índice de 741,0 de aproveitamento se considerarmos
que. das 209 proposições apresentadas. 154 foram aprovadas. Nos
mesmos 10 anos, 3.804 projetos foram apreciados e transformados em
lei. Desses. 11.77 9 c foram projetos de autoria dos Governadores do
período. Nos mesmos 10 anos, 3,33% foi o percentual referente a
projetos de minha autoria, que deram origem a 127 leis. Aliado a isso, por
164 vezes ocupei esta tribuna para pronunciamentos diversos.

Preparava-me para continuar a fazer desta tribuna a trincheira maior da
vocação libertária de Minas, quando fui abatido em pleno vôo de meu
mandato parlamentar por uma saraivada de votos do povo de minha
cidade para ser o seu alcaide pela segunda vez.

Posso dizer que foi a mais difícil decisão de minha vida pública.
Abandonar o parlamento mineiro e gerir os destinos de minha cidade, ou
permanecer no parlamento e frustrar o desejo dos poços-caldenses que,
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historicamente, sempre me honraram com seu apoio e sua decidida
colaboração?

Poços de Caldas sempre me fez ver que a vida pública não tem sentido
se não estiver profundamente entrelaçada aos ideais que alicerçaram o
espírito do cidadão sul-mineiro e formaram a sua consciência cívica.
Ideais que podem ser resumidos na trilogia: respeito à coisa pública,
lealdade para com os companheiros e compromisso de realização das
promessas feitas.

Vi-me, então, diante de um impasse: aceitar o chamamento feito pelo
povo de minha terra ou continuar como representante da região Sul-
Mineira na Assembléia Legislativa do Estado. Angustiava-me o fato de
deixar a Assembléia de Minas. Procurei. então, o Governador Aécio
Neves e apresentei-lhe o meu problema. Seria candidato a Prefeito se ele
me reconhecesse, até o final desta 1 50 Legislatura, o direito de exercer as
prerrogativas da representação do cargo de Deputado Estadual, já que,
obviamente, estaria impedido do exercício das funções legiferante e
fiscalizadora. Afinal de contas, não poderia deixar sem representação o
povo da região de Poços de Caldas, que me conduziu a esta Casa. A
aquiescência do Sr. Governador foi decisiva para que eu respondesse ao
chamamento do eleitor de Poços de Caldas para ser o seu candidato à
Prefeitura. Dessa maneira, longe das lides eleitorais, onde a verdade se
transforma em frase de efeito, e a frase de efeito, não raro, é caminho
para a consolidação de demagogias, posso afirmar que concluí o ciclo de
minha representação parlamentar. E o fiz com a exata noção do dever
cumprido. Não era para menos. Desde os bancos escolares, aprendi que
o Conde de Assumar, lá pelos idos de 1720, em relatório à Corte
Portuguesa, já afirmava que 'Minas é habitada por gente intratável... A
terra parece que evapora tumultos; a água exala motins: destilam
liberdade os ares...'.

Essa atávica vocação à liberdade, que nós, mineiros, trazemos do
berço, faz desta Casa um santuário. Aqui, neste Plenário e nas salas das
comissões, pude exercitar, com maior desenvoltura, o ensinamento de
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Paulo Freire: 'Ninguém ensina nada a ninguém. O homem aprende em
comum união com os outros. E essa comum união. rompida por minha
saída da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que faz com
que meu coração fique grávido de saudades. Saudade compartimentada,
cercada por laços inquebrantáveis da amizade solidificada no cotidiano.
Saudade daqueles companheiros de luta, que. apressados como eles só,
seguiram a lição de Guimarães Rosa e se encantaram. E, no entanto,
parece que foi há pouco tempo. Parece que foi ali, na sala contígua ao
Plenário, que vi passar, entre um cumprimento e outro, a alegria de Raul
Lima Neto. a timidez silenciosa de Eduardo Daladier, o fôlego curto de
Luiz de Menezes, o nacionalismo de Jorge Hannas, a solicitude de José
Laviola. a utopia escancarada de Wilson Trópia e a bonomia de José
Ferraz.

Saudade de um corpo técnico que fez história nesta Casa. Saudade do
Comitê Institucional, onde servidores, consultores externos e este
Deputado discutiam a vida, a práxis, a imagem e o conceito da
Assembléia Legislativa. Saudade de servidores que se aposentaram
porque não sentiam mais esta Casa respeitando as conquistas
elementares que foram adquiridas pelo mérito: Dorinha. Antônio Geraldo.
Elcio, Patrícia, Fábio Madureira, Fred, Araújo, Sílvia Rubião, Teotônio,
Beth, Dalmir e tantos outros. Tantos que não cabem neste espaço, mas
que estão, seguramente, em minha memória.

Saudade da lição humilde que meu irmão. Secretário-Geral da Mesa,
Paulo Navarro, imprimiu em minha vida nesta Casa: seu silêncio de ouro
para que minha palavra reluzisse como prata. Saudade dos
companheiros que ficam: companheiros de jornada da Escola do
Legislativo, do Rádio e da TV Assembléia - que vi nascer, pois fui o
responsável pelo grupo de trabalho que a criou e um de seus maiores
incentivadores -, do CAC e do PROCON. Imberbes, ainda, mas que já
despontam no cenário nacional. Saudades de meus amigos da área de
jornalismo, das salas de imprensa, do cerimonial e das relações públicas.
A proximidade com que vivemos durante esses anos vai fazer-me sentir
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muito a distância de cada um.
Saudades do pessoal da segurança. laboriosos servidores, anjos

tutelares, que, diariamente, me saúdam das mais diversas maneiras e
pelos mais variados motivos.

Saudades de companheiros com quem convivi tão pouco e de quem
tanto recebi: a turma do almoxarifado, perdida no porão do 2° subsolo, a
turma da gráfica, da programação visual, da garagem, do telefone, do
serviço de postagem, do serviço de telefonia e de reprografia. Dos
meninos e meninas da ASSPROM e da equipe de conservação e
limpeza. Graças ao serviço anônimo de cada um deles é que se encontra,
em boa parte, o sucesso dos trabalhos de nosso parlamento.

Saudades da equipe de informática, da equipe da biblioteca, do serviço
de armazenamento e recuperação de dados, do arquivo, da pesquisa
legislativa e dos projetos institucionais. Minha saudade fraterna. Acredito
até que. como Prefeito, continuarei a usar os serviços que eles tão eficaz
e gentilmente prestam.

Saudades da equipe de servidores do Departamento de Pessoal, do
Serviço Médico e Odontológico. Saudades dos companheiros da
Diretoria-Geral, do Salão Oficial. da Auditoria, da Contabilidade, da Área
Financeira e da Procuradoria.

Aos amigos da Minoria, da Liderança do Governo e da Maioria, de
modo especial à querida Fádua, ao Carlinhos e ao Zé Geraldo, o meu
abraço fraterno e já por demais saudoso. Grandes embates sempre serão
motivo de boas lembranças, principalmente do período em que
divergíamos, quando fiz parte da Minoria. O aprendizado de respeito à
opinião alheia foi marcante nessa época.

Saudades dos companheiros que prestam serviços na cantina, no café,
no som do Plenário e nas comissões. Aprendi com eles a força do
trabalho humilde, sereno e imperceptível.

As equipes de publicação, taquigrafia e redação oficial a minha
homenagem e meu agradecimento. Neste último semestre, graças ao
trabalho da CPI do Café, pude observar o esforço inaudito demonstrado
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para o sucesso dos trabalhos dos Deputados. Eficiência também deixa
muita saudades.

Três setores nesta Casa falam muito próximo para os Deputados: a
Consultoria, o Plenário e as comissões. Sem querer desmerecer os
demais setores, sentirei mais falta dessas equipes. Não é para menos,
creio ter sido eu quem mais ocupou a Consultoria e muito aprendeu com
seus Consultores, que são notáveis.

De modo todo especial, à equipe da área de Constituição e Justiça,
posso dizer que nossa convivência solidificou uma amizade imorredoura.
Ao Dr. Sabino, morubixaba maior desse setor, meu abraço agradecido e
a solicitação para que transmita a seus colegas a gratidão e a expressão
de meu afeto.

Saudade dos companheiros das comissões e do Plenário não será
novidade alguma. A novidade será aprender a conviver sem os servidores
que defendem tanto os procedimentos regimentais, como se fossem
dogmas de fé, e não deixam que os Deputados errem, por mais que
tentemos. Peço à Leda, Gerente-Geral das Comissões, e ao Maurício,
Gerente-Geral do Plenário, que levem meu abraço agradecido a todos os
seus colegas das respectivas áreas.

Ao Dr. Eduardo Moreira e à Dra. Cláudia Sampaio, Secretário-Geral da
Mesa e Diretora Legislativa, nossos queridos "Dudu" e "Claudinha", a
esperança de que continuem a dedicar ao processo legislativo o carinho
próprio dispensado aos que merecem extremados cuidados.

Saudade dos jornalistas que cobrem a Assembléia. Deixo ao jornalista
Acyr Antão, Presidente do CEPO. a incumbência para que apresente a
seus colegas meu abraço amigo.

Aos servidores de meu gabinete, minha saudação fraterna. Foram dez
anos de boa convivência, de harmonia e de fidelidade constante. Na
pessoa do Sr. Geraldo Amorim Gomes, o nosso querido "seu" Geraldo,
presto minhas homenagens à equipe que muito contribuiu para o
exercício de meu mandato parlamentar.

Aos servidores de recrutamento amplo de todos os gabinetes, meu
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abraço amigo e solidário.
Saudade, enfim, de meus colegas Deputados. Colegas que aprendi a

respeitar na divergência de nossas idéias e no embate de nossas teorias.
Permitam-me, prezadas colegas e prezados colegas Deputados. fazer
minha profissão de fé no parlamento. Deixo-o na condição de um de seus
membros, mas não me separarei dele jamais. Homem de partido,
propugno por partidos políticos fortes, disciplinados e coerentes em sua
atuação política. Sem eles não teremos democracia nem liberdade no
parlamento.

Tão a sério levo o preceito da fidelidade partidária, que jamais mudei de
partido em toda a minha vida pública, que já soma quase um quarto de
século, como Deputado Federal. Prefeito e Deputado Estadual. Os
partidos no correr desse tempo é que se transformaram. Eu não, continuo
o mesmo.

Neste Plenário, onde cada Deputado, qual Dom Quixote, trava lutas
enormes contra moinhos de ventos que assombram a história política das
mais diversas regiões de Minas, pode-se dizer que reside a alma de
nossa mineiridade.

Por esse motivo, considero o parlamento fonte inesgotável de
sabedoria. Até mesmo para que aprendamos com os erros coletivamente
cometidos.

A convivência diária e amistosa neste Plenário faz com que a harmonia
entre os contrários e o respeito ao posicionamento alheio se
consubstanciem em valores perenes que estão na essência da
democracia.

Permitam-me, pois. como irmão mais velho, que agora partirá para o
exercício de administrar a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, dizer-
lhes que esta Casa precisa manter acesa a chama da liberdade.
Liberdade que, necessariamente, implica fazer este Poder Legislativo
retomar sua altivez, sua independência de ação e a soberania no
exercício de seu múnus, calcado nas funções legiferante, fiscalizatória e
representativa.



Que a nova Mesa, eleita nesta manhã, possa conduzir esta Casa para o
lugar de onde não deveria ter saído: o da completa respeitabilidade
perante a opinião pública. Liberdade que exige contínuo aprendizado,
para que este parlamento volte a investir na formação de seu corpo
técnico. volte a desenvolver ações de valorização de seu pessoal, de
modo a torná-lo, como já o foi um dia, modelo para todo o Brasil.
Liberdade para aprender a exercitar a harmônica convivência entre os
Poderes e jamais permitir que o Executivo e o Judiciário e órgãos
auxiliares, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, interfiram
em ações precípuas do Poder Legislativo. Liberdade, enfim, para o
contínuo exercício da coragem de olhar as estrelas em busca da luz que
clareia a vida política dessas Minas e desses Gerais, resumida nos
versos de Rubem Alves: 'O mar de Minas não é no mar/0 mar de Minas
é no céu/pro mundo olhar pra cima e navegar/sem nunca ter um porto
onde chega(.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, ao despedir-me desta Casa, onde
por três legislaturas vivi intensamente, quero deixar-lhes uma mensagem
de esperança, em feitio de oração.

Oração que proferi quando assumi a Prefeitura de Poços de Caldas, em
janeiro de 1989, e que nunca mais abandonei. Por ela faço, na Casa do
Povo de Minas Gerais, a profissão de fé que me manteve até aqui e que,
mercê de Deus, manter-me-á à frente da administração Construindo o
Futuro, que se iniciará em janeiro próximo.

Que a minha prece seja vista pelos queridos colegas Deputados como
um pedido de bênçãos para a ação parlamentar dos representantes do
povo mineiro! Assim, que Deus ajude a cada um de nós!

A Ele, a minha oração final: Senhor, dai-me a esperança. Isentai-me da
tristeza e não a entregueis a ninguém. Plantai em meu coração a
sementeira do amor e arrancai de minha alma as rugas do ódio. Ajudai-
me a transformar meus adversários em companheiros, meus
companheiros em amigos e meus amigos em irmãos.

Senhor. concedei-me a força de dominar os maus desejos e dai-me a
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razão para vencer minhas ilusões. Fortificai meu olhar para que eu veja
meus próprios defeitos e vendai meus olhos para que não veja, de forma
injusta, os defeitos alheios. Dai-me o dom de saber perdoar e afastai de
mim possíveis desejos de vingança. Ajudai-me a fazer feliz o maior
número de pessoas desse povo de Poços de Caldas, para ampliar seus
dias de alegria e resumir suas noites de tristeza.

Senhor, não me deixeis ser cordeiro perante os fortes nem leão diante
dos fracos. Imprimi em meu coração a tolerância e o perdão e afastai de
mim o orgulho e a presunção. Fazei com que possa percorrer com a
mesma dignidade e honradez os passos trilhados por meu pai, na
dedicação com que palmilhou sua longa vida pública. Enchei-me de fé,
esperança e caridade, dando-me inteligência e forças para bem servir a
esse meu povo de Poços de Caldas.

Muito obrigado.'
O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Meu caro Deputado

Sebastião Navarro Vieira, nosso amigo e eterno Líder. Estamos ouvindo
atentamente a sua fala embargada, dessa tribuna, ouvida e vista por
vários funcionários desta Casa. Lágrimas caíram, pois a saudade já nos
aperta.

Hoje esta Casa perde um dos maiores Deputados que já passou por
este parlamento. Conheço-o bem. Há muitos anos. aprendi a admirá-lo e
tenho com V. Exa. uma afinidade muito grande, que vem desde a época
dos nossos pais. Em minha primeira campanha, tive o orgulho e o prazer
de dobrar com o Deputado Navarro Vieira em Presidente Olegário e em
outros municípios. Como era simpático, carismático e amigo! V. Exa.
muito bem honrou os compromissos do seu pai.

A Assembléia de Minas muito perderá. Sem dúvida alguma, durante dez
anos, o seu trabalho marcou e engrandeceu esta Casa. Estamos
perdendo vários Deputados, como V. Exa., Sidinho do Ferrotaco, Chico
Simões, Maria José Haueisen e outros. Mas Poços de Caldas ganhará.
Quando V. Exa. foi Prefeito pela primeira vez, deixou marcas, como um
dos grandes Prefeitos do Sul de Minas e do Estado, pela sua
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competência, dinamismo e honradez. Poços de Caldas se lembrará, com
a sua presença como Prefeito, de que é uma das cidades mais
importantes do Sul de Minas e do Estado.

Por toda a eternidade, espelhar-nos-emos em seu trabalho nesta Casa.
Sou muito grato pelo apoio que sempre nos deu, desde o primeiro
momento, quando assumimos nosso mandato nesta Casa, nesta
legislatura, pela indicação para Líder e pelos ensinamentos. Sem dúvida
alguma, isso me marcou e me engrandeceu muito. Inspiramo-nos no que
o , senhor já fez nesta Assembléia e na Câmara Federal, onde foi um
grande parlamentar. Infelizmente, o perdemos agora, mas temos plena
convicção de que o povo de Poços de Caldas ganhará um grande líder,
um grande Prefeito.

Que Deus o abençoe e ilumine seus caminhos! Parabéns, Deputado. A
saudade já aperta o nosso coração: não apenas o nosso, mas o de todos
os parlamentares que aqui estão, de todos os amigos que V. Exa. deixa
nesta Casa. Deputados e funcionários que aprenderam a gostar do
senhor. V. Exa. falou várias vezes em saudade. Saudade teremos nós, a
partir de agora, pela falta de um competente Deputado, e de um amigo,
que muito nos ensinou. Que Deus o acompanhe!

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Muito obrigado, Deputado
Elmiro Nascimento, meu Líder, companheiro, amigo e irmão. As suas
palavras são muito mais de irmão, de amigo, o que você sempre foi.
Desde o início da minha vida pública, estamos aí, "pari passu". A minha
primeira campanha para Deputado Federal acontecia ao mesmo tempo
que sua campanha para Deputado Estadual. Tivemos a oportunidade de
ser votados juntos, na distante Presidente Olegário, vizinha de sua
Passos. E com grande simpatia e amizade que recebo o seu aparte.
Deputado Elmiro Nascimento, que se insere no meu discurso de
despedida.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Queria dizer apenas que a
emoção que V. Exa. sentiu ao proferir o discurso de despedida
temporária aos Deputados desta Assembléia mostra o traço da
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personalidade de V. Exa.
Agradecemos a convivência e o aprendizado que tivemos com a sua

experiência. V. Exa. mistura muito bem a característica do ideal e do
sonho, com grande senso de realismo. Esse é um traço marcante dos
homens que, na verdade, não são apenas políticos, mas estadistas.
Vemos a imagem de uma pessoa imprescindível para o Brasil e que
muito contribuiu para Poços de Caldas, para o nosso País, como
Deputado Federal, e para Minas Gerais, como Deputado Estadual.

Torcemos para que Deus lhe dê saúde, força e energia. para que faça
aquele povo cada dia mais feliz. Esse é meu desejo. Torcemos para que
sua administração seja coroada ainda de mais êxito do que a primeira e
de que todas as missões empreendidas por V. Exa. Leve nosso abraço.
Fica a gratidão de um amigo, de um companheiro, de um irmão que tem
nesta Casa.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Obrigado, Deputado Paulo Piau.
Alegro-me por inserir em meu discurso o aparte de um Deputado que tem
a marca de ser extremamente trabalhador, fazendo-se presente em todos
os setores deste parlamento, com atuação brilhante também na
representação de sua região. V. Exa. é um exemplo de dignidade,
honradez e capacidade de trabalho: por isso suas palavras enchem de
orgulho e gratidão este Deputado, que se despede do parlamento.
Obrigado. Concedo aparte ao meu companheiro de partido, Deputado
Gustavo Valadares. que será o Líder do PFL em 2005.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Hoje, despeço-me do
grande professor que tive nestes dois primeiros anos de mandato.
Quando cheguei, com 25 anos, ainda perdido e querendo conhecer os
corredores desta Casa e nossos colegas, tive a oportunidade de, no
primeiro mês, integrar a Comissão de Constituição e Justiça, que foi
presidida por V. Exa. Desconheço um Deputado com sua habilidade e
sinceridade na condução da Presidência, hoje bem comandada pelo
nobre colega Deputado Bonifácio Mourão.

Naquele tempo, comecei a aprender que trilha seguir. Se hoje me sinto
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mais forte e convicto de meu papel, saiba que 90°/o dessa segurança vem
espelhada em seu trabalho. Todos os dias, foi um companheiro sincero e
fraterno. Por seu convite, ingressei no PFL e não me arrependo. Nosso
partido tem o melhor Deputado da Assembléia Legislativa dos últimos
tempos, quem sabe de toda a sua história. Será também o melhor ou um
dos melhores Prefeitos de Poços de Caldas. Fica um aluno, que ficará
órfão por um tempo, acompanhando seu trabalho destas cadeiras. Poços
de Caldas será mais do que é pela competência e pela forma como
conduz o bem público. Fica um abraço com muita saudade do caçula
desta Casa. Apesar da pouca experiência, tenho certeza de que V. Exa. é
e sempre será um grande líder desta Casa, para os Deputados e
funcionários. Conversava há pouco com o nosso Dudu. Secretário-Geral
da Mesa, que estava emocionado. Tenho certeza que essa emoção se
estende a todos os funcionários da Assembléia, que vêem no senhor um
Deputado perfeito, o espelho do que todos nós devemos ser. Até breve,
muito sucesso na Prefeitura de Poços de Caldas.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Todos imaginam como é
importante para um dos Deputados mais velhos deste parlamento receber
um aparte de um dos mais jovens, que exagera nos elogios. Com  grande
honra, suas palavras serão inseridas em minha despedida. E o discurso
de um jovem que começa de forma brilhante sua vida pública e que, com
certeza, irá se destacar no firmamento da política mineira, que é o mais
reluzente da política brasileira.

O seu futuro há de ser brilhante. V. Exa. está preparado e
desempenhará um importante papel na vida pública de Minas Gerais.
Com alegria, concedo aparte ao Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Ouvimos atentamente o
pronunciamento de V. Exa., cheio de história, competência e emoção,
contagiando a todos nós. Tive o privilégio de conhecê-lo fora desta Casa
por meio de um grande amigo, Paulo Navarro, seu irmão, que foi meu
companheiro na COPASA. onde trabalhei por mais de 30 anos. Naquela
época, tive o privilégio de conhecê-lo, e, a partir daí, desenvolvemos uma
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grande amizade.
Com enorme satisfação, chegamos a esta Casa e tivemos sua calorosa

acolhida. Com competência e lealdade, V. Exa. ensinou-nos os primeiros
passos. Tive o privilégio de conviver com V. Exa. neste Plenário, nas
comissões e nas CPIs, podendo constatar sua firmeza, seriedade e
lealdade. V. Exa. despede-se do parlamento para iniciar uma difícil e
penosa - mas desafiante - missão: conduzir os destinos de Poços de
Caldas. Que Deus o abençoe e o ilumine. Que V. Exa. faça uma
administração à altura do povo daquela cidade. Felicidades.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Deputado Fábio Avelar, é
extremamente gratificante inserir sua participação em meu discurso de
despedida. Deus premiou-me, pois permitiu que. ao final de minha longa
vida pública como parlamentar, tivesse a alegria de conviver com uma
pessoa que admiro e que faz parte da minha lista de amigos.

Deputado Bonifácio Mourão, em Minas Gerais, vivemos praticamente
sob a égide de sua inteligência, como grande relator da Constituição
mineira. Com alegria, concedo-lhe um aparte.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - V. Exa. referiu-se à
Constituição mineira. Simão Bolívar é o libertador, entre outros países, da
Colômbia. onde foi Presidente. Ao final de sua brilhante vida, ele afirmou
que preferia o título de cidadão ao de libertador, pois libertador provém da
guerra. ao passo que o de cidadão provém da lei.

O que é lei? E o que nós, parlamentares, procuramos fazer nesta Casa.
Com esse fraterno convívio, elaboramos, passo a passo, as normas que
regulam os direitos e os deveres dos mineiros. Não temos grandes
realizações materiais, mas grandes realizações espirituais, que possuem
maior durabilidade ao longo do tempo e talvez da eternidade.

V. Exa. está saindo de uma área voltada mais para o plano da lei, para
partir para o plano executivo. Saí de uma reunião da Comissão de
Constituição e Justiça e esperei na fila por um aparte. Vencia meu tempo
para presidir a Comissão de Constituição e Justiça, tendo a honra de
suceder a V. Exa.. e senti o mesmo grau de emoção de V. Exa. em todos
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os servidores que lá estavam e continuam assistindo ao debate pela
televisão.

Lamentavelmente, não tivemos quórum para continuar os trabalhos da
comissão, pois seus colegas não puderam sair daqui. Veja V. Exa. o valor
que tem para aquela comissão e para esta Casa.

São essas coisas que ficam indeléveis em nossa memória. Esse
reconhecimento implica um estímulo maior para continuarmos nossa luta.
V. Exa. agora enfrentará uma nova luta como Chefe do Poder Executivo
da cidade mineira de Poços de Caldas. Continuaremos juntos, no Fórum
das Cidades-Pólo de Minas. Ganhamos com quase a mesma diferença
de votos: V. Exa., com 641 votos; e eu, com 631. Essas lutas realmente
são difíceis.

Neste instante, vivemos momentos semelhantes de emoção, de vazio
n'alma. O coração sangra ao despedirmo-nos de nossos colegas e dessa
assessoria maravilhosa que temos na Assembléia Legislativa, pois
sabemos que nenhum de nós pode, sozinho, fazer o trabalho a que nos
propusemos.

Certamente V. Exa. será feliz como Prefeito. Voltará para Poços de
Caldas, a fim de exercer um cargo que já exerceu tão bem anteriormente.
e deixará conosco, nesta Casa, a melhor recordação. Lembrar-nos-emos
de seu exemplo; não só do brilhantismo de suas palavras, idéias e
posturas, mas também da retidão de seu caráter, de suas condutas, de
seu bom-senso, sendo, a todos os instantes, a mesma pessoa, sempre
coerente e firme em suas idéias, mostrando-nos a todos que isso é o que
se constrói na vida.

Agora está tudo registrado em sua história e no sentimento de cada um
de nós, pois V. Exa. é, sem dúvida, um dos principais pilares desta Casa
ao longo da história. Começamos citando Simon Bolívar. Entendemos,
como V. Exa., que nenhum de nós, sozinho, constrói toda esta Casa e
sua história, por mais que trabalhe. Todos, com um bom trabalho e um
bom exemplo, construímos uma grande Casa Legislativa.

Quero lembrar aqui o Cacique Seattle, que é uma referência para o
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mundo em termos de meio ambiente. Em uma de suas passagens
geniais, dizia: "O homem sozinho não tece a teia da vida, nela ele é
apenas um fio.". E V. Exa. é um fio sólido na teia da vida da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Muito obrigado. Deputado
Bonifácio Mourão. V. Exa. me faz sentir mais abalado do que me julgava
com as palavras que profere.

Deputado Bonifácio Mourão, estamos sempre aprendendo, e continuo
aprendendo com V. Exa. Foi uma grande honra para mim poder ter
convivido com V. Exa. neste parlamento. pois V. Exa. é uma das maiores
expressões da política mineira nos tempos que vivemos.

Não faz muito tempo, tive a alegria de discutir o Código de Defesa do
Contribuinte que elaborávamos em Governador Valadares. V. Exa. era o
Prefeito da cidade, e lá nos recebeu com tanta simpatia, depois de ter
prestado tantos serviços a Minas neste parlamento. Depois retornou a
esta Casa e. agora, é chamado de volta para governar sua cidade.

Enquanto me despeço da Casa para ir ser Prefeito de Poços de Caldas,
V. Exa. também se despede para governar a grande Governador
Valadares. Que Deus o abençoe também, Deputado Bonifácio Mourão, e
possa gratificá-lo por todos os ensinamentos que deixou - inclusive para
mim, que já sou maduro e bastante velho -, por sua expressão e por seus
grandes serviços prestados a Minas. Governador Valadares poderá
usufruir da grande competência, seriedade e lucidez de V. Exa.

Muito obrigado por V. Exa. me prestar essa homenagem. Fico-lhe
extremamente grato.

Concedo aparte ao Deputado Márcio Kangussu, meu grande amigo de
tempos e de hoje.

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte) - Mestre e amigo Deputado
Sebastião Navarro Vieira, lembro-me de uma passagem do Santo
Ambrósio de Milão. quando disse que o primeiro dever do homem é a
gratidão. Sou muito grato a V. Exa. pelas seguintes razões. Em 1994,
quando era Prefeito da minha querida Joaíma. uma pequena cidade do
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vale do Jequitinhonha, aventurei-me a ser candidato a Presidente da
Associação Mineira dos Municípios. Como, naquele instante, era
necessário dar dimensão àquela candidatura, eu e o nosso amigo
comum. Romeu Queiroz, recorremos a V. Exa., Prefeito de Poços de
Caldas, para que indicasse o nosso vice. V. Exa., de imediato,
entendendo a necessidade dessa dimensão maior para a nossa
candidatura, indicou o nosso vice, para nos prestigiar. E essa candidatura
foi vitoriosa graças àquele momento.

Ao vir para esta Casa, tive a honra de ser seu colega. Mais uma vez, o
nosso amigo Romeu disse: "Nas horas difíceis, procure o Tião." E assim
foi durante os quatro anos. Até mesmo quando errávamos, V. Exa. nos
chamava para uma conversa à parte e nos indicava o caminho certo. Por
isso, quis Deus que eu voltasse a esta Casa, para compartilhar com V.
Exa. esses últimos meses do seu mandato, sem me esquecer que. em
2002, quando estava fragilizado por uma falsa derrota, veio a este
microfone me dar coragem e mostrar que eu tinha sido diplomado,
portanto, não tinha sido derrotado, e que outras oportunidades viriam,
como vieram.

Então. Sebastião Navarro Vieira é essa pessoa em todas as horas,
principalmente nas difíceis. E V. Exa., com um currículo tão bonito, volta à
Prefeitura de Poços de Caldas, acredito que por uma só razão, por amar
aquele povo. Por isso, se Poços de Caldas o merece, V. Exa. também
merece essa cidade. Um abraço. Desejo que seja feliz.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Obrigado, Deputado Márcio
Kangussu. Deputado do coração, Deputado eficiente. que tem mostrado o
seu valor, tanto no Executivo quanto no Legislativo. O Executivo tem
prestado grandes serviços a Minas Gerais. Deputado Márcio Kangussu,
com grande orgulho e amizade, recebo as boas palavras - exageradas
até -. fruto da amizade, as quais serão inseridas em meu discurso de
despedida. Obrigado, Márcio Kangussu.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Sebastião Navarro
Vieira, agora Prefeito novamente de Poços de Caldas, sem dúvida
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nenhuma, qualquer parlamentar que o aparteasse neste momento teria
todas as razões e muitos adjetivos para qualificá-lo, todos honestamente,
mas, para mim, fica a imagem do homem íntegro, do homem de fé
profunda, do homem de uma total lisura, no qual cada um de nós pode se
espelhar para atuar na vida pública, do homem que não transige com a
injustiça e com a corrupção. Não há transigência de vossa parte no que
diz respeito a buscar cada vez mais a ética, a moralidade, a justiça e a
verdade.

Deputado Sebastião Navarro Vieira, correndo um certo risco ao dizer
isso publicamente, confesso o seguinte.

Quando soube que V. Exa. seria candidato em Poços de Caldas, meu
partido não o apoiou. Então eu disse: "Não posso apoiá-lo por uma
questão ética.". O mesmo V. Exa. faria se estivesse no meu lugar. porque
não transige com a ética. Porém, Deputado Sebastião Navarro Vieira, não
poderia ir lá porque, se lá estivesse, teria que fazer como Balaão: ao
invés de falar contra, teria que falar sempre a favor e pedir que Deus o
abençoasse.

Deputado Sebastião Navarro Vieira, V. Exa.. nos diversos momentos
em que participou conosco das reflexões bíblicas, dos momentos de
oração, dos retiros que fizemos em Ouro Preto e outros lugares com
nossas esposas, deixou muito claro e marcado profundamente no meu
coração a pessoa de bem e honrada que é. Creio que posso afirmar
neste momento: "Poços de Caldas, parabéns, porque escolheu um
homem de bem, um político da melhor estirpe, um homem sensível às
questões sociais, ético, moral e, acima de tudo, um homem que sabe,
como todos nós, que tudo pode Naquele que o fortalece, que tudo é
possível para aquele que crê e, como disse o senhor Jesus, em João:
"Sem Mim nada podeis fazer.". Sei que V. Exa. tem essas convicções.
Gostaria de falar aqui durante muito tempo, mas quero permitir que outros
façam apartes. Saiba que há uma profunda amizade no meu coração em
relação a V. Exa. V. Exa. é um homem de bem, um "gentleman", um
homem de refinada educação e refinado trato com todos. Por isso, eu
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digo: Deus o abençoe nessa nova missão. Todos perceberam os
benefícios que V. Exa. gerou e lhe pediram que voltasse porque
precisavam de um homem como V. Exa. para dirigir os destinos da
cidade de Poços de Caldas. Leve nossas lembranças e nossos pedidos
de perdão pelas tantas deficiências e talhas que temos. Mas saiba que a
amizade profunda que une meu coração ao de V. Exa. é verdadeira. Que
Deus o abençoe!

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Muito obrigado. Deputado
Miguel Martini, posso retribuir a V. Exa. as palavras que a mim dedica. V.
Exa. é um homem de bem. honrado, de fé e muito me orgulha ser seu
amigo durante todo o tempo que convivemos nesta Assembléia,
exercendo meu mandato de Deputado. Devo-lhe muito. Deputado Miguel
Martini. Muitas vezes, a profissão nos engole como ser humano.
Deixamos de ter uma dimensão de ser humano na sua inteireza, com
suas necessidades materiais, morais e espirituais. Muitas vezes a rotina
do dia-a-dia, principalmente na atividade política, que é massacrante. nos
faz voltar para o cotidiano e perder a grande dimensão que nos liga a
Deus. V. Exa., criando nesta Casa um grupo de orações, nos fazia ter
uma pausa para meditação, nos fazendo voltar aos nossos verdadeiros
valores como ser humano composto de corpo e alma, com todas as
nossas necessidades e exigências da atividade profissional e política e
com uma ligação com Deus, uma ligação que se reflete diretamente na
nossa atuação cotidiana no exercício da política. Muito obrigado.
Deputado Miguel Martini, lhe devo muito.

Deputado Adaiclever Lopes, é com grande prazer e satisfação que ouço
V. Exa. Sou amigo de seu pai de longa data. Durante quase toda a minha
vida pública pude conhecê-lo melhor, nosso Mauro Lopes, e seu filho.
Deputado nesta Assembléia Legislativa. Tenho por V. Exa. uma grande
admiração e respeito. Saio hoje desta Casa carregando comigo a grande
satisfação de dizer que Adaiclever Lopes é um grande amigo que tenho.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte)	Obrigado, querido
Deputado Sebastião Navarro Vieira. Professores ensinam, mestres



inspiram, e foi com base nessa inspiração que procurei referências nesta
Casa. V. Exa. não só nos dá referência, mas também nos inspira.

Falo em nome do PMDB, pois o meu querido Líder Ivair Nogueira
permitiu-me falar em nome do partido. Dessa forma, gostaria de
agradecer-lhe a convivência, a referência e a inspiração. Grande mestre
Sebastião Navarro Vieira, tenha a certeza de que a saudade já é muito
grande. e V. Exa. é. acima de tudo - e sempre será - a referência e o
alicerce da democracia.

Parabéns. Poços de Caldas ganhará muito. Que Deus lhe dê a
sabedoria de Salomão para administrar aquela cidade, o que não será
fácil numa cidade grande e bela, que tem plantado por V. Exa. uma das
melhores qualidades de vida do nosso País. Não abriremos mão, em
hipótese nenhuma, de sempre ir a Poços buscar a referência e a
inspiração que V. Exa. transmitiu a todos nós. Muito obrigado e parabéns.
Deputado Sebastião Navarro Vieira.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Muito obrigado. Deputado
Adaiclever Lopes. E com grande satisfação que recebo essas palavras de
um amigo como V. Exa. Espero que V. Exa. um Deputado tão jovem,
continue com o brilhantismo que tem demonstrado até agora no exercício
de seu mandato, para enriquecer e engrandecer a política de Minas
Gerais. Em Poços de Caldas, V. Exa. sempre terá um grande amigo, que
o respeita. o admira e põe muita fé no seu futuro político. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte) - Deputado Sebastião Navarro
Vieira, eu o acompanho já faz muitos anos e vi, quando de seu
pronunciamento, que V. Exa. deu a entender que não voltará mais aqui,
mas que não fugirá de sua responsabilidade política junto ao partido.

Político é aquele que é responsável pela sociedade brasileira, pelos
cidadãos do seu Estado e também da sua cidade. Ele é uma pessoa
destinada, para sempre, a ter compromisso e responsabilidade com o
bem-estar político de sua cidade e de seu povo. Já que ouvi colegas
citando frases famosas, também citarei pelo menos umas duas. Naimi,
um escritor contemporâneo de Khalil Gibran, do Líbano, disse: "A
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borboleta foge do fogo para o fogo onde se queima: o homem foge de
Deus para Deus onde se aniquila.". Quero dizer que, quando nascemos já
com a mão da vida nos conduzindo àquele caminho - e temos essa
responsabilidade, como percebo na pessoa de V. Exa. -, isso é inerente
ao ser. Trabalhar para o seu povo e sua gente é inerente à sua
responsabilidade. Então não adianta fugir daqui, pois logo ali continuará
fazendo o seu trabalho.

O Deputado Miguel Martini, que me antecedeu, lembrou-se das
palavras registradas pelo evangelista São João, que repetiu as palavras
de Jesus, "Sem mim nada podeis fazer'. quando citava a parábola da
Videira Verdadeira.

"Eu sou o tronco. Vós sois as varas. Sem mim nada podeis fazer."
Conta-se que Jesus Cristo pediu que os apóstolos fossem à frente e

pedissem que um jumentinho, sobre o qual ninguém tinha montado ainda,
fosse trazido para que o montasse e entrasse em Jerusalém. E assim
aconteceu.

O povo da cidade e todos os que o acompanhavam colocavam ramos
pelo caminho e gritavam hosanas. Enfim, foi um sucesso extraordinário.
Depois que Jesus Cristo desmontou, o jumentinho voltou para casa
sozinho. Chegando ao curral, disse para sua mãe: "Mamãe, hoje eu e
Jesus fizemos um sucesso extraordinário em Jerusalém. Todo mundo
nos aclamava. Todo mundo dizia hosanas. Um dia desses, voltarei lá só
para gozar outra vez desse entusiasmo do povo da cidade.". Passado um
tempo, o jumentinho voltou sozinho a Jerusalém. Entrou e saiu da cidade.
Voltou para casa decepcionado e disse para sua mãe: "Mamãe. ninguém
notou que eu existo.". Sua mãe lhe respondeu: "Meu filho, é para que
você aprenda que sem Jesus você não é nada.".

Abusando da fé que percebo em V. Exa., um homem que exprime Deus
dentro do coração. quero dizer-lhe o seguinte, Deputado Sebastião
Navarro Vieira: V. Exa. governará Poços de Caldas, mas não se esqueça
nunca de que sem Jesus V. Exa. não é nada. Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - E verdade. Muito obrigado,
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Deputado Antônio Genaro.
Neste discurso de despedida em que falo tanto de saudade - e ela já

aperta o coração - uma das saudades que terei é a do fim de tarde, do fim
de expediente aqui nesta Assembléia, em que o Deputado Antônio
Genaro quase todos os dias me honra com sua visita. No final da tarde,
sentirei uma saudade imensa e direi: "Onde está o Deputado Antônio
Genaro, que não passou por aqui hoje?". Mas ele irá a Poços e estará
conosco.

Quero fazer-lhe, Deputado Antônio Genaro, um agradecimento
especial. Certa feita, procurei-o e lhe pedi que ligasse para o seu Pastor
da Igreja do Evangelho Quadrangular, em Poços de Caldas, Paulo
Maximiano Silvano, para que se filiasse ao PFL. pois queria lançá-lo
candidato a Vereador. Ele me disse: "Você quer me tomar o pastor? O
eleitor é meu.". Eu lhe disse que queria a competência, a seriedade, a
honestidade e a dedicação do Pastor Paulo servindo à minha cidade, a
Prefeitura de Poços de Caldas, à comunidade daquela cidade na Câmara
de Vereadores. Agradeço-lhe, pois hoje o Pastor Paulo Maximiano é
filiado ao PFL e foi o Vereador mais votado da cidade. Muito obrigado.
Pastor António Genaro.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Navarro, esta é uma
tarde de emoção para todos nós. Não poderia deixar de vir a este
microfone para fazer-lhe um aparte e deixar aqui o reconhecimento do
trabalho que V. Exa. tem realizado por Minas Gerais e por esta
Assembléia.

Francis Schaeffer. no Manifesto Cristão, dizia que acima de todos nós
estava a lei e que deveríamos defendê-la e lutar por ela. Pude ver
especialmente em V. Exa. um compromisso com as leis. com a
Constituição e com o Regimento desta Casa.

Tive oportunidade, na Minoria desta Casa, na legislatura passada, de
estar ao seu lado na defesa do Regimento da Assembléia Legislativa.
Esses momentos me são caros. Foram momento de disputa, de debates,
de defesa da legislação do Estado, da Constituição do nosso País, do
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Regimento desta Casa.
V. Exa. é um grande Deputado, por quem temos o maior respeito. Tem

um gabinete com uma equipe fantástica, competente. Tive oportunidade
de receber dele diversas contribuições em diversos momentos. Vi.
quando eu ocupava uma Secretaria de Estado, o Deputado Sebastião
Navarro Vieira ir até lá lutar pelas APAEs da região Sul do nosso Estado.

Impressionou-me muito sua disposição, sempre presente na luta pela
legislação e pelo Regimento Interno, nesta Casa. e, além disso, sua
garra, ao representar sua região e um segmento tão querido lá. Com
muita emoção, registro o reconhecimento de um companheiro que nutre
por V. Exa. grande carinho. Ficarei não apenas torcendo, mas orando.
pedindo a Deus, para que V. Exa, que é uma pessoa que luta pela lei e
pela Constituição, realize um mandato melhor que o anterior. O seu
mandato à frente da Prefeitura de Poços de Caldas encherá de orgulho
os mineiros.

Deixo-lhe o meu abraço, de um companheiro, de um amigo, que nutre
grande admiração por V. Exa. Parabéns! Felicidades na Prefeitura de
Poços de Caldas!

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Deputado João Leite, orgulho-
me em poder inserir no meu discurso o seu aparte. V. Exa. é um marco
na vida mineira, de homem público, de cidadão honrado, de cristão e de
homem de bem. Que homem não passa por constrangimento por manter
suas convicções, às vezes pagando caro por elas? Que V. Exa. continue
sendo grande defensor dos direitos humanos, mesmo que isso lhe custe
caro como já custou. V. Exa. é exemplo de honradez e dignidade.

Deputado João Leite, há poucos dias, a APAE de Guaranésia me
convidou para a inauguração da piscina, que será utilizada para a
recuperação dos meninos, pois farão hidroterapia. Infelizmente não pude
comparecer. Eles disseram que queriam prestar-me uma homenagem e
agradecer-me. Disse-lhes que não deviam agradecer-me, mas sim ao
Deputado João Leite, que, de fato, entendeu a grande necessidade da
APAE, que está lá prestando serviço àqueles meninos.
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V. Exa. dignifica sobremaneira a política de Minas Gerais. Continue

sempre assim. Tenho por V. Exa. grande admiração, respeito e amizade.
Obrigado.

Peço desculpas ao Presidente. Ele não me chamou a atenção, e nos
está deixando avançar no tempo. Para minha alegria, Concedo aparte ao
Deputado Paulo Cesar, meu colega de partido.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Caro colega de partido, colega
Deputado, Prof. Sebastião Navarro. ouvimos vários apartes, desde o mais
jovem colega de partido. Deputado Gustavo Valadares, até os mais
experientes Deputados desta Casa.

Quase todos os presentes pediram um aparte. E com muita alegria que
também o faço, para dizer que a nossa Casa Legislativa está perdendo
muito com sua saída; mas, para que alguém ganhe alguma coisa, alguém
tem que perder. O Executivo do Estado de Minas Gerais e do Brasil
ganhará muito com V. Exa. na Prefeitura de Poços de Caldas. Os
Executivos Municipais precisam de liderança como a de V. Exa. para
defenderem os municípios, que, a cada dia, perdem sua autonomia e
recursos. Com o seu conhecimento e sua experiência, tenho a certeza de
que os municípios mineiros ganharão muito a partir de 1°/1/2005.

Trago-lhe o meu abraço e registro que aprendi muito com V. Exa. Deixo
um testemunho. Quando assumi o meu mandato, um parente que, há
muito tempo estuda o Legislativo mineiro, disse-me: "Veja, Paulo Cesar,
se quiser ser um bom Deputado. dar-lhe-ei o nome de dois Deputados
desta Casa para que faça tudo o que fazem". Citarei apenas o seu nome,
que foi recomendado por ele; o outro, não citarei porque já o fiz. O seu
nome foi recomendado para que eu seguisse os seus passas nesta Casa,
pois, dessa maneira, seria um bom Deputado para Minas Gerais.

Deixo o meu abraço. Que Deus ilumine a sua nova caminhada,
atendendo ao chamamento do povo de Poços de Caldas!

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Deputado Paulo Cesar. ilustre
colega e companheiro de partido, muito obrigado. V. Exa. é um
empresário de sucesso e se completa como Deputado de sucesso. V.
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Exa. não precisa se inspirar em mim, pois possui luz própria e construiu
uma vida digna de inteligência e de competência. Além disso, traz a este
parlamento toda a sua experiência de vida. Sinto-me honrado de tê-lo
como companheiro de partido e de ter inserido no meu discurso de
despedida o seu aparte. Muito obrigado.

Com muita alegria, concedo aparte ao Deputado Domingos Sávio, por
quem tenho o maior respeito e a maior admiração.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Sebastião
Navarro Vieira, todos compartilhamos um grande momento de emoção e
de gratidão a V. Exa., pelo exemplo que nos deu ao longo de sua história
política. Particularmente para este Deputado, um dos mais jovens desta
legislatura. V. Exa. é, de fato, uma referência. Do fundo do meu coração.
digo que não somente seguirei os seus passos nesta Casa, mas também
que estarei sempre atento à sua liderança, que certamente não ficará
restrita à grande Poços de Caldas. Por mais que queiramos bem a Poços
de Caldas - e queremos bem a essa cidade -, Minas Gerais e o Brasil
também o merecem. Poços de Caldas, de fato, merece V. Exa., e V. Exa.
a Poços de Caldas. Certamente continuará exercendo essa liderança no
Sul de Minas e em todo o Estado. observando o municipalismo.

Ainda hoje comentava com V. Exa. que me senti enciumado quando
ouvi vários Deputados serem citados como possíveis apoiadores de uma
candidatura de V. Exa. Não tenho o menor constrangimento em me
apresentar publicamente como entusiasta de uma possível candidatura
de V. Exa. Digo isso com a tranqüilidade de quem está e foi fundador do
PSDB. V. Exa. está no PFL. Isso me amadureceu politicamente e me fez
ver que, de fato, precisamos de uma reforma partidária no Brasil e que
podemos encontrar homens de valor, políticos dignos e sérios em todas
as legendas partidárias. até mesmo fora de partidos políticos.

V. Exa. é um exemplo para mim. Não tenho dúvida de que falo em
nome também dos colegas do PSDB, como o Presidente desta Casa; o
Toninho Andrada. nosso Líder, que se encontra aqui: o Luiz Humberto, o
Dalmo Ribeiro Silva. Todos nós, do PSDB, admiramo-lo profundamente e
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sabemos que o seu papel na vida publica não se restringirá apenas à
grande tarefa de dirigir Poços de Caldas. As cidadãs e os cidadãos dessa
cidade são felizes, pois terão na Prefeitura um homem íntegro, sério, com
fibra e ética. Testemunhei isso participando da CPI do Café, que se
encerrou ontem nesta Casa. Dia após dia, V. Exa. deu exemplo de
seriedade, e de busca de ações firmes e de justiça feita a partir da
provocação do Legislativo, que deve ser um fiscalizador imparcial e sério.
V. Exa. foi um magistrado, ao mostrar o seu conhecimento a respeito do
direito público, e um ser humano, acima de tudo, capaz de penetrar o
íntimo das pessoas e perceber os que desejavam transmitir alguma
informação. V. Exa. sempre buscava a verdade.

Parabenizo-o pelo trabalho brilhante que fez para Minas Gerais e o
povo de Poços de Caldas pela sabedoria em escolhê-lo. Certamente
contaremos com V. Exa. para continuar sendo referência para nós,
homens públicos, mas também parceiros na luta por um municipalismo
mais justo, por um pacto federativo que dê maior força aos municípios e
pelo resgate definitivo da credibilidade dos políticos.

Eu, que estou no primeiro mandato, miro-me em V. Exa. quando
encontro um cidadão desiludido por diversos motivos, mas que se deixa
cegar, nivelando por baixo e não reconhecendo que existem homens
públicos sérios e dignos, que sacrificam a vida pessoal e a família para
construir uma vida mais justa e solidária. V. Exa. está entre esses
homens.

Faço questão de unir-me aos demais, ainda que alonguemos o tempo e
que a própria tribuna se canse um pouco, pois estaremos prontos para
continuar os trabalhos e votar o que for necessário: mas não podemos
deixar de registrar na história os anos e anos do trabalho sério que V.
Exa. dedicou ao povo mineiro. Então, merece, com muita justiça, os
minutos que lhe estamos dedicando.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Muito obrigado. V. Exa. foi
magnânimo nas referências que fez a mim. Antes de conhecê-lo
pessoalmente, meu Chefe de Gabinete, Jorge Caixeta, já era seu
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admirador havia muito tempo. E ele me dizia: "Navarro. você verá que
personalidade ímpar está chegando a esta Casa - o Deputado Domingos
Sávio. Ele acertou, e só tenho que confirmar essa assertiva. V. Exa.
chegou a esta Casa mostrando todo o seu valor, toda a sua firmeza, toda
a sua vontade de servir a Minas, de honrar e de trabalhar pelo povo
mineiro. V. Exa. dignifica e honra este parlamento.

Concedo aparte ao meu companheiro de despedida, Deputado Sidinho
do Ferrotaco, que sai desta Casa para dirigir São João dei-Rei. Com
grande alegria, passo a ouvi-lo.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco (em aparte) - "Tião", todos estão
ouvindo o seu discurso, muito bonito e cheio de emoção. Percebi o
carinho da Casa com o Deputado Sebastião Navarro Vieira, que aos
poucos virou "Tião". Agora, existem dois "Tiões" na Casa. Quando entrei
nesta Casa, perguntava às pessoas qual Deputado era bom, qual se
despontava. etc. Seu nome foi citado todas as vezes. Percebemos que
era verdade. Hoje, muitos morrem de inveja porque não se tornaram seus
amigos há mais tempo, porque não quiseram ou porque não tiveram a
oportunidade de ser seus companheiros. Eu a tive, por um tempo menor,
mas por uma causa justa. V. Exa. e eu estamos indo embora, para
enfrentar um desafio maior. V. Exa. é um grande político. Já foi Deputado
Federal, é Deputado Estadual e foi Prefeito de Poços de Caldas. As
cidades e os municípios estão chegando a um ponto em que buscarão
somente os que forem bons. Com certeza, aquele povo o aclamou
novamente porque está precisando de V. Exa., e todos o apoiamos,
apesar da saudade. Resolver isso será fácil, pegaremos o carro e iremos
até Poços de Caldas. Primeiro, conheceremos essa cidade maravilhosa,
que tem tudo para oferecer ao turista. Segundo, daremos um abraço no
amigo "Tião".

Felicidades! Temos pela frente o desafio de proclamar o
desenvolvimento social na área de emprego. Em Poços de Caldas,
descobriu-se a identidade turística como maior opção. Na minha São
João dei-Rei, somente agora se percebe isso. Então, votamos para que
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continue implementando o turismo e para que eu o resgate. Assim, o
povo terá oportunidade de emprego. Se o povo a tiver e conseguir gerar
renda por meio do turismo, acabaremos com constantes problemas
indiretos que custam muito ao Estado e ao município.

Desejo-lhe felicidades. Que Deus o ilumine! Estaremos perto. Se
sentirmos saudades, tomaremos aquele chopinho juntos.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Obrigado, Deputado Sidinho. Se
Deus quiser. manteremos contato. Estou indo para Poços de Caldas, e V.
Exa. para São João dei-Rei. V. Exa. dirigirá uma das cidades mineiras de
grande importância histórica e econômica. Os Prefeitos atuais já fizeram
uma parceria. Temos obrigação de dar seqüência a essa intenção.

Creio que a parceria deles ficou na intenção. Agora, iremos concretizá-
la. Trata-se do estanho de São João dei-Rei e dos vidros de Poços de
Caldas. Iremos trabalhar juntos. se Deus quiser. Para a minha alegria e a
da nossa gente, manteremos contato permanentemente. Obrigado,
Sidinho do Ferrotaco.

Concedo aparte à Deputada Lúcia Pacífico. Durante essa minha
despedida, sinto grande alegria, ao ser aparteado por V. Exa. Tenho-lhe
enorme carinho e admiração.

A Deputada Lúcia Pacífico (em aparte) - Obrigada. Nesta Casa, V. Exa.
é - e será sempre - uma referência, em razão da integridade, coerência,
competência, coleguismo e simpatia irradiante. Sempre ouve seus
colegas, principalmente quando buscamos suas palavras. Desde cedo,
durante os dois anos em que estou nesta Casa, aprendi a admirá-lo.
Parabéns, Deputado Sebastião Navarro Vieira! Parabéns, povo de Poços
de Caldas, que escolheu um homem da sua estirpe para Prefeito! Vá com
Deus. Tenha certeza de que nos lembraremos sempre de suas lições.
Mais uma vez, parabéns!

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Obrigada. V. Exa. prestou
muitos serviços a Belo Horizonte, na Câmara Municipal. Agora, serve ao
Estado de Minas Gerais. Para a política mineira, é motivo de
engrandecimento ter uma personalidade como V. Exa., que engrandece a
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Assembléia Legislativa. Tê-la como amiga engrandece-me muito. V. Exa.
é uma amiga sincera, que aprendi a admirar e a respeitar. Espero
encontrar espaço para uma boa convivência. Obrigado. Deputada Lúcia
Pacífico. Espero recebê-la em Poços de Caldas. Sempre afirmo que
Poços de Caldas apareceu, cresceu como cidade turística graças ao
Governo de Minas. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada construiu o Palace
Hotel, as termas, o Palace Cassino e urbanizou o centro da cidade. O
Governo de Minas fez de Poços de Caldas uma cidade para todo o Brasil,
principalmente para os mineiros. A cidade é sua também. Espero recebê-
la sempre. Obrigado.

Concedo aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, meu colega do Sul
de Minas e de Poços de Caldas. Tem forte, marcante presença na região
Sul mineira. Com grande alegria, ouço o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, meu vizinho,
amigo e professor. Neste momento, sinto grande dificuldade, não para
ratificar o que já foi dito. Com a pureza d'alma, devo dizer-lhe que, como
o seu coração, também estou emocionado. Valho-me da mesma voz
embargada de que se utilizou para fazer sua despedida. Faço isso com
muita felicidade no coração, visto que o seu irmão Paulo é testemunha
dessa despedida solene. Do outro lado, vejo a sua segunda família, seus
queridos e incansáveis servidores. Assisto também ao depoimento de
cada parlamentar. falando da grandeza do homem público, Sebastião
Navarro Vieira.

Discordo de Paulo Freire, quando afirma que cada pessoa tem de
aprender sozinho, tem de buscar dentro do seu coração, no seu
sentimento, as lições da vida. Caríssimo Deputado Sebastião Navarro
Vieira, V. Exa. construiu o patrimônio maior, que é o da dignidade do
homem público. Exemplar chefe de família, chegou a esta Casa com o
mesmo caráter e brilhantismo do seu pai. Com dignidade, caráter e
honorabilidade destacada, construiu um forte pilar. Hoje. V. Exa. ouviu - e
está ouvindo - os agradecimentos e as considerações que lhe estão
sendo feitas. Ademais, cada um está vindo expor tudo o que V. Exa.
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representa nesta Casa.
Devo dizer que o Sul de Minas ficará órfão e terá grande perda na

queda de braços.
Tive o prazer, como minha família também, de depositar a V. Exa. votos

como nosso representante do Sul de Minas, há 8 ou 12 anos - não me
recordo bem da data. V. Exa. sempre representou nossa região, a minha
querida Ouro Fino e todas as cidades que tanto ama. como a sua Poços
de Caldas. V. Exa. está colhendo não somente o que construiu, mas. sim.
no depoimento de cada parlamentar, a sua vida cotidiana.

Esteve presente nas mais elevadas discussões do parlamento mineiro.
Sou testemunha da ida do Governador Aécio Neves até sua querida terra
natal, para inaugurar a iluminação pública do Aeroporto Walter Moreira
Sales. V. Exa., acima de tudo, viu, no coração dos seus conterrâneos, o
carinho maior que depositavam no maior líder da cidade.

E agora encerra seu mandato de maneira gloriosa, num chamamento
do Governador, num chamamento da sua terra amada, de maneira
extraordinária. Peço a Deus: quem sabe possa, da mesma forma que V.
Exa. nos deixa, governar o nosso chão sagrado?

V. Exa. governará a cidade de melhor IDH do Brasil, a qual terá também
o melhor Prefeito, da mesma forma que tivemos aqui um dos melhores
Deputados deste parlamento.

Manifesto a V. Exa., acima de tudo, minha gratidão. Não me esqueço,
caríssimo Deputado Sebastião Navarro Vieira, de que, quando iniciei o
meu trabalho parlamentar, V. Exa. teve a delicadeza de colocar seu
gabinete à minha disposição, para que eu pudesse engatinhar e dar meus
primeiros passos. Hoje. como Deputado completo, deixa-nos grande
saudade. Que seu exemplo fique registrado no coração de todos os
parlamentares, e que leve em sua bagagem um pedacinho de cada
depoimento desta tarde. pelo seu trabalho. pelo seu caráter e pela sua
amizade construída ao longo de sua história!

Que V. Exa. governe sua querida Poços de Caldas da mesma forma
que trabalhou nesta tribuna, neste parlamento, incansavelmente. para os
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destinos da nossa região!
Agradeço, e peço licença a todos os Deputados que são votados no Sul

de Minas - vejo ali nosso Líder, Deputado Alberto Pinto Coelho - para
dizer a V. Exa. que sua ausência será muita sentida por toda a região Sul
mineira, pela sua atuação digna. séria e correta de grande parlamentar.

Seja muito feliz na sua querida terra, ao lado de sua família. Muito
obrigado por tudo, meu caríssimo amigo, Sebastião Navarro Vieira.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Obrigado. Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. V. Exa. muito me emociona. Além da homenagem que me
presta com seu brilhante aparte, honra-me a declaração de voto no
passado. Alegra-me o registro de que pude receber, algum dia, o voto de
tão ilustre Deputado. Fico tranqüilo, ao ter de me ausentar deste
parlamento para ser Prefeito de Poços de Caldas, por saber que V. Exa.
esta aqui, brigando por tudo que diz respeito ao Sul de Minas.

Deputado Dalmo Ribeiro, existe um fato quase inédito na nossa relação
no que diz respeito à vida política. Somos quase vizinhos e disputamos
votos praticamente nas mesmas cidades. As vezes V. Exa. de um lado,
às vezes eu de outro e às vezes até disputando voto na mesma facção.
Isso é raro. Nunca tivemos um senão, uma discordância nem uma
maledicência. Apesar da busca do voto no mesmo espaço físico,
consolidamos uma amizade sólida e forte. Para mim é uma honra muito
grande ser amigo de um Deputado tão dinâmico e que com tanta
expressão representa a mesma região que eu, o nosso querido Sul de
Minas. Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputado Sebastião Navarro,
imagino a sua alegria e a emoção que V. Exa. sente, neste momento, de
ver o reconhecimento dos colegas da Casa - aliás, fiquei mais de 1 hora
para conseguir fazer um aparte ao pronunciamento de V. Exa. Isso foi
fruto do trabalho que V. Exa. plantou. A Deputada Maria Tereza Lara me
pediu que falasse em meu nome e também em nome dela. A Deputada é
muito criteriosa e não é fácil ela render homenagem, porque ela primeiro
acompanha, pensa e analisa, mas me pediu que fizesse esse

rÁ
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reconhecimento em seu nome.
Nas eleições municipais, o PT esteve em lado oposto ao de V. Exa..

mas lhe desejamos felicidades e sucesso no mandato. Que Deus o
ilumine! Sabemos que V. Exa. priorizará as pessoas mais humildes e
simples, que mais precisam. Rendo aqui também as minhas homenagens
ao Deputado Sebastião Navarro. No início do meu mandato, fui suplente
na Comissão de Constituição de Justiça. e algumas vezes travamos
embates. Muitas vezes peguei no pé, uma característica de minha
personalidade, porque tenho muita energia. Por diversas vezes, discordei
de atos e de proposições por parte do Governo do Estado, discordando
sempre no campo político, mas nunca entrando nas questões pessoais.
Tenho a certeza de que V. Exa. fará uma brilhante administração na
cidade de Poços de Caldas.

Aproveito o momento para pedir-lhe que faça um trabalho com a
juventude de Poços de Caldas. V. Exa. pode ter a certeza que "enjoará"
de me ver em Poços de Caldas, porque mobilizaremos aquela moçada,
percorrendo as escolas e as universidades. Estou com muita disposição
para percorrer todo o Estado. Repito que estou falando em meu nome e
no da Deputada Maria Tereza Lara. Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Agradeço a V. Exa. e à
Deputada Maria Tereza Lara, bons amigos que são. Pela Deputada Maria
Tereza. de convivência do mandato anterior e de agora, por quem
sempre tive o maior respeito e carinho, pela sua combatividade, pela sua
persistência, pela sua luta e pela defesa intransigente dos seus
princípios. Já disse que não abdico de princípios. Sou intransigente na
defesa de princípios. E essa é a mesma característica da Deputada Maria
Tereza Lara. Esses princípios às vezes são diferentes e divergentes, mas
nos consolidam em uma posição de firmeza naquilo que pregamos e
praticamos na vida pública.

Deputado Weliton Prado, com toda a sua jovialidade e capacidade, com
o ímpeto do jovem, traz uma contribuição muito grande para este
parlamento. Quero viver bastante - mas que não seja tanto tempo assim -

- -
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para vê-lo Senador da República. pois sei que é seu sonho, que persegue
desde agora, e algum dia chegará lá.

Parabéns, Deputado Weliton Prado, pelo seu grande trabalho aqui na
Assembléia Legislativa, pelo seu espírito jovem e pela sua liderança
expressiva e marcante no seio da juventude de Minas Gerais. Poços de
Caldas estará sempre de braços abertos para recebê-lo, mas o PT terá
candidato a Deputado lá. Com alegria, concedo aparte a minha grande
amiga Deputada Ana Maria Resende, esposa do meu dileto amigo, de
muito tempo, Jairo Ataíde, Prefeito de Montes Claros.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Quando aqui cheguei.
tive a informação de que, em caso de dúvida, procurasse Sebastião
Navarro. Assim o fiz, nos dois anos em que tive a alegria de conviver com
V. Exa. Foram anos em que busquei em V. Exa. ajuda, apoio, sugestão.
Deputado Sebastião. todas as vezes que precisei de um ombro amigo
para chorar as minhas ansiedades e tristezas, foi o seu ombro que
encontrei nesta Assembléia. Quero agradecer-lhe de coração. Por isso
mesmo, quando da sua decisão em se candidatar a Prefeito, lhe disse:
"Vai, não, Sebastião. Prefeitura é muito difícil nos tempos de hoje; é
impossível ser Prefeito". Não queria que V. Exa. saísse desta Casa.
Queria mantê-lo perto de mim. V. Exa. é o rumo certo, o prumo da minha
vida. Pode ter a certeza de que com a sua saída, não perde somente esta
Assembléia, mas eu perco o meu amigo, meu orientador, o ombro que
buscava para chorar as minhas tristezas.

Rui Barbosa disse que o homem teria vergonha de ser honesto. Mas,
graças a Deus!, Sebastião, temo-lo para provar que o homem ainda não
tem vergonha de ser honesto e que a honestidade é mais que meio
caminho para uma administração de qualidade. V. Exa. é honesto e, além
disso, tem competência e sensibilidade. V. Exa. pode ter a certeza de que
terá 100% de oportunidades de fazer uma administração de sucesso e de
reconhecimento pelo povo de Poços de Caldas. Que Deus o abençoe e
esteja com o povo bom dessa cidade, que reconheceu em sua pessoa a
melhor possibilidade de uma boa administração! Parabéns! E. mais do
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que isso, muito obrigada pelos dois anos de convivência, em que pude
aprender um pouco com V. Exa. Que Deus seja seu companheiro nos
quatro anos como Prefeito de Poços de Caldas!

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Muito obrigado. Deputada Ana
Maria. V. Exa. me honra com tanta amizade e com a homenagem que me
presta por meio desse aparte. De fato, preciso que Deus me ajude, para
que possa bem servir à minha cidade e à minha gente. Queira Deus que,
daqui a quatro anos, deixando a Prefeitura, possa receber do povo o
mesmo carinho e respeito que o Jairo recebe em Montes Claros, ou
melhor, o casal.

Um dia, fui assistir a um casamento em Montes Claros e perguntei a um
motorista de táxi: "quem ganha a eleição aqui?". Respondeu-me: "Fulano
ou, Sicrano, mas, se fosse a Ana Maria, dela ninguém ganharia'.

E uma honra muito grande tê-la como amiga e boa colega nesta
Assembléia. Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Muito obrigado, Deputado
Sebastião Navarro Vieira. Como foi dito pela Deputada Ana Maria
Resende e outros Deputados, quando entrei nesta Casa tive excelentes
informações de V. Exa. Informações de bom amigo, de conselheiro, de
homem que luta pelas causas justas. Isso me inspirou a ir algumas vezes
a seu gabinete, onde recebi bons conselhos.

Deputado Sebastião. estou também lutando por construir a história da
minha vida. Alguns homens são lembrados por fatos bons: outros, por
fatos ruins, mas a grande maioria não é lembrada pela história da
humanidade. V. Exa. pode ter a certeza de que marcou história no
parlamento mineiro, no Congresso Nacional e em nossa Nação. E isso o
que quero para a minha vida, mas isso depende de muito trabalho, justiça
e empenho do homem.

Nos próximos anos, sempre olharei seus passos. Meu pai ensinou-me
que um homem pode aprender errando e com os erros dos outros. mas
também pode aprender com os acertos dos bons exemplos da sociedade.
V. Exa. é um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador, um bom

- -
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empregador e foi um bom amigo no parlamento.
O jovem Leonardo Quintão deixa um conselho: quando V. Exa. for

tomar qualquer decisão pública, consulte somente a Deus. Ele lhe dará
sabedoria para tomar a decisão certa, que beneficiará milhares de
pessoas em Poços de Caldas. Que Deus o abençoe' Quando precisar,
pode contar com o companheiro Leonardo Quintão.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Obrigado, Deputado Leonardo
Quintão. Agradeço a oportunidade de conviver com V. Exa. e o aparte
conferido ao meu discurso. Cumprimento-o pela eleição de seu pai. meu
xará, Sebastião Quintão, que assume uma posição de grande liderança
no Vale do Aço, na vasta região do rio Doce. Sua presença, como
Prefeito de Ipatinga, repercutirá em toda a , região.

Cumprimento-o pela boa convivência. E uma honra ter convivido com
um Deputado para o qual antevejo um futuro brilhante, como para outros
jovens desta Casa. De pronto. V. Exa. logrou uma eleição na Câmara de
Vereadores e saltou para um mandato de Deputado Estadual,
conquistado brilhantemente. Sua atuação é efetiva, participativa, honrada,
digna e eficiente, e tem todo um futuro aberto para uma grande vida
pública. Ponho muita fé e esperança no trabalho que já desenvolve com
grande eficiência. Minas Gerais terá muitos motivos de se orgulhar de V.
Exa.. que tem um futuro brilhante pela frente. Concedo aparte ao meu
Líder. Deputado Alberto Pinto Coelho, que me honra por participar de
meu discurso de despedida.

O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte) - Caro Deputado
Sebastião Navarro Vieira, diz um ensinamento que se somos donos de
nosso destino, deixamos de sê-lo ao adentrarmos a vida pública, pois
recebemos desafios e missões. Nesta oportunidade, recordo-me de que
muito antes de começar na vida pública tive a oportunidade de conhecê-
lo. Era Diretor da Companhia Telefônica de Minas Gerais e recebi, por
delegação de meus pares, a missão de resolver uma pendência na
absorção da antiga companhia telefônica Tele-Caldas.

Na ocasião, o nobre amigo era Prefeito de Poços. Durante a missão.
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pude conhecer um homem público da sua estirpe e da sua envergadura.
Buscamos uma solução sem arredarmos um milímetro dos interesses do
município nem dos da instituição que eu representava. Após a
negociação, retornei com ensinamentos de zelo, denodo. competência e
alto grau de responsabilidade no trato dos interesses públicos.

De lá para cá. quis o destino, os desígnios de Deus, que nos
reencontrássemos no parlamento mineiro. Se, naquela ocasião, senti
admiração e respeito. aqui esses adjetivos foram ampliados e
incorporados, de maneira maiúscula, à sua dimensão como homem
público. Isso ficou comprovado nesta tarde por meio de todos os
parlamentares que fizeram uso da palavra, manifestando estima,
admiração e respeito. De maneira indelével e perene, permanecerá sua
grande contribuição ao parlamento mineiro. Sempre recorreremos aos
exemplos deixados por V. Exa. Obrigado.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Agradeço ao grande Líder,
Deputado Alberto Pinto Coelho. Quando V. Exa. era Diretor da TELEMIG
e eu. Prefeito de Poços de Caldas, num embate, eu, na defesa dos
interesses do município, e V. Exa., defendendo os interesses da
TELEMIG, demonstramos que é melhor um acordo que a melhor das
demandas. Conseguimos uma boa solução tanto para a Prefeitura quanto
para a TELEMIG, o que fez com que eu o admirasse. Não pela teimosia,
mas pelo bom-senso, pôde conduzir a bom termo aquela difícil
negociação, que se arrastava há muito tempo. Era preciso um homem
que tivesse paciência, boa argumentação, profundo sentido de justiça,
marcas da personalidade de V. Exa., para que pudéssemos resolver uma
antiga pendenga entre a TELEMIG e Poços de Caldas. Aquela foi a
marca inicial que me fez seu admirador e amigo, e minha admiração
cresce a cada dia.

Quando V. Exa. aceitou a difícil incumbência de ser Líder no Governo
Itamar Franco, temi por V. Exa., pois era uma missão difícil. dura e árdua:
entretanto V. Exa. a enfrentou com competência e paciência, o que
engrandece sobremaneira sua eficiente atuação como Líder do Governo
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nesta Casa. Com muito orgulho, considero-me seu liderado e amigo.
Muito obrigado, Deputado Alberto Pinto Coelho.

Concedo aparte ao Deputado Sebastião Helvécio, meu grande amigo,
companheiro, xará, vizinho de lista de chamada.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Gostaria de manifestar-
me a respeito deste importante momento da nossa Casa e da vida de V.
Exa. Fiquei para o final de propósito, porque reconheço a limitação das
palavras, que simbolizam exatamente o que estamos fazendo nesta
tarde.

Sou apaixonado pelo Legislativo e vejo em V. Exa. uma das figuras que
melhor ilustram esse extraordinário verbo, tantas vezes incompreendido,
que é o verbo "deputar". Ser Deputado é prestar um grande serviço ao
nosso Estado e ao nosso País. Muitas vezes, a função do Legislativo é
incompreendida. Quando se usa o coletivo dos Deputados, recebemos
críticas, na maioria das vezes, não justificadas. Porém, quando se
personaliza o Deputado, as coisas se invertem. Freqüentemente,
encontramos elogio, uma vida que justifica a opção pela política.

Imagino a alegria e o encantamento de sua alma neste momento
mágico, em que V. Exa. dá o extraordinário passo de sair do Legislativo
mineiro para dirigir os destinos da sua Poços de Caldas. Suas palavras
foram tomadas de emoção. Vimos vários colegas com os olhos cheios
d'água no Plenário.

Muitas vezes as lágrimas dificultavam a visão, mas tenho certeza de
que também eram lágrimas que abriam o coração, coisa que você
sempre fez ao longo de sua função como Deputado.

Portanto, meu caro Sebastião Navarro Vieira, quero lembrar de minha
cidade, de minha Juiz de Fora, terra de bons homens públicos, com um
bom nível cultural, mas, sobretudo, terra que produziu poetas como
Murilo Mendes, que nos ensinou que as palavras vestem o pensamento.
Queria tê-las nesta hora para poder expressar minha gratidão, o
enriquecimento que tive em minha vida pessoal por ter compartilhado
com você momentos tão importantes nesta Casa.



Recentemente, disputei a Prefeitura de minha cidade. e não obtive
vitória; mas sinto, em sua vitória e na de outros colegas, essa coisa
maravilhosa, esse encantamento da possibilidade que só a política
oferece.

Termino lembrando o nosso querido Charles Chaplin: é fundamental
para mim verificar que a emoção e a possibilidade que, muitas vezes não
conseguimos para nós mesmos, podem ser vistas renascendo em outros
corações.

Seja Prefeito de Poços de Caldas para dar, mais uma vez, a todos nós
esse orgulho. Particularmente, talvez leve uma vantagem sobre todos os
demais colegas, pois muitas vezes fui confundido e chamado de
Sebastião Navarro, o que para mim é uma honra e um privilégio muito
grande.

Que Deus o abençoe e que o anjo da guarda o guarde sempre!
Continue sendo essa figura humana maravilhosa e uma referência para
todos aqueles que amam a política do bem, a política dos homens que a
fazem com o coração. Seja feliz!

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Muito obrigado, meu grande
amigo. Deputado Sebastião Helvécio. Hoje mesmo, nesta tarde, fui
chamado de Sebastião Helvécio, o que me traz muita honra. Isso nunca
me melindrou, pois sempre me senti mais engrandecido com essa
confusão. V. Exa. é um grande exemplo de postura política e de
competência nesta Casa. Sempre tive uma grande admiração por V. Exa.

Quando falo aqui de saudade - e hoje é um dia de saudade para mim -,
lembro-me bem do primeiro debate que tive a oportunidade de fazer
nesta Casa. Foi com V. Exa., que defendia os interesses do Deputado
Agostinho Patrús, que presidia a reunião, enquanto eu defendia a
Comarca de Cabo Verde, que não podia perder Divisa Nova, pois assim
não teria as condições mínimas de ser comarca. Era uma das mais
antigas de Minas e continua sendo, pois Cabo Verde ainda é comarca.
Venci aquela discussão, mas aprendi com V. Exa.

Juiz de Fora é uma das mais importantes cidades de Minas, por sua
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economia. mas. principalmente, por sua gente: gente de valor que faz
parte da política mineira. Quantos hoje de lá ajudam a governar e fazem
parte do staif' administrativo de Minas. V. Exa.. nesta Casa, honra e
dignifica não apenas aquela cidade, mas todo o Estado.

Tenho comigo um sentimento de muito orgulho em poder considerar-me
seu amigo e admirador. V. Exa. tem muito a dar a este parlamento e a
Minas Gerais. Antevejo que, no ano que vem, V. Exa. não estará mais
aqui, pois existem outros espaços onde Minas precisa de seu trabalho.
Talvez o coloquem em outros caminhos para servir nosso Estado.
Teremos eleições para o Tribunal de Contas e sempre que me perguntam
quem acho que irá para aquele órgão. dentre tantos nomes, digo o seu.
Essa é uma manifestação de respeito, amizade e admiração.
Infelizmente, não poderei dar-lhe meu voto. pois. se  isso de fato vier a
ocorrer, se V. Exa. for um dos candidatos, estarei em Poços de Caldas.
Entretanto, estarei torcendo, acompanhando os resultados e esperando
que V. Exa. continue sempre dando sua importante colaboração a Minas,
com competência e capacidade.

Com muita honra, concedo aparte ao Deputado Rêmolo Aloise. Pensei
que estivesse solicitando que deixasse a tribuna, devido ao longo tempo
em que aqui estou. Com grande alegria, concedo aparte ao Deputado
Rêmolo Aloise, grande companheiro do Sul de Minas, Vice-Presidente
desta Casa. quase vizinho de cidade e vizinho de gabinete, bom amigo
de boa convivência nesses dez anos em que aqui estou.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Meu amigo, Sebastião
Navarro Vieira, há certas pessoas que desfrutam vários privilégios. Há
alguns meses, estava preocupado com a sua eleição. Hoje, estou mais
preocupado ainda, porque tenho o sentimento de que V. Exa. talvez
possa ficar nesta Casa após os elogios dirigidos a sua pessoa. Seus
amigos sentiram a sua grandeza.

Há alguns anos, quando cursava Medicina, o Prof. Hilton Rocha nos
ensinava que, por meio do olhar das pessoas, medimos o sentimento da
alma. Nunca me esqueci disso durante o meu período como médico, pois
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a primeira atitude que tomava era olhar nos olhos da pessoa. Tenho a
certeza absoluta de que a saudade e o sentimento de amizade estão
estampados claramente no brilho dos seus olhos.

Sebastião Navarro, Deputado Federal de 78 a 82, novamente Deputado
Federal de 82 a 86. Prefeito de Poços de Caldas de 89 a 93 e Deputado
Estadual desde 94, ocasião em que já me encontrava aqui, tive o
privilégio de recebê-lo e conhecê-lo de todas as maneiras, pois foi meu
colega de Mesa na Presidência do nosso querido Agostinho Patrús, com
um convívio dos melhores possíveis. Levo alguma vantagem sobre os
outros Deputados, pois sou seu vizinho de gabinete. Constantemente
tomamos café juntos, para conhecermos um ao outro até nas
adversidades.

Agora acontece o retorno a Poços de Caldas. Botelhos deve estar
altamente contemplada, pois o filho desta cidade retorna para administrar
aquela por mais quatro anos.

Meu querido Sebastião, seu pai. Deputado Estadual por três mandatos
e Deputado Federal por dois mandatos, deve estar satisfeito em sua alma
neste momento em que este Plenário apresenta o que nunca vi nesta
Casa durante 14 anos: sinceridade, afeto e, acima de tudo, a emoção dos
amigos.

Sua mãe, Sra. Alice, talvez esteja com o sentimento maior de mãe.
Seu irmão, nosso querido Paulo, que trabalhou aqui no cargo de

Secretário-Geral da Mesa, encontra-se ao seu lado como sempre, assim
como os outros irmãos, o Osvaldo, a Maria Alice e o saudoso Antônio,
que não poderia deixar de mencionar, o Humberto, o Eduardo, o
Sebastião Neto e a Tereza Cristina.

Sebastião, as emoções são muito grandes. Gostaria de encerrar não
me esquecendo da turma de gabinete. Não citarei os nomes porque não
cabe na ocasião, mas deixarei registrada uma passagem que jamais
poderá ser esquecida na história deste parlamento.

Tive um voto a mais que você na última eleição. Você teve 50.073, e
eu, 50.074 - apenas um voto de diferença. Deixo-lhe, Sebastião, aquele
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abraço fraterno e desejo-lhe que esse recomeço seja tão brilhante quanto
nas vezes em que assumiu os outros mandatos. Que Deus, na sua
beleza maior, esteja permanentemente dentro dessa alma, desse
coração, desse sentimento de ser humano, e que você seja o grande
"Prefeitão" da nossa querida Poços de Caldas. Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Não será agora que chorarei.
Agüentei firme até agora, vou até o fim. O Rêmolo se completa com a
Regina, dois irmãos, grandes amigos. Obrigado pela paciência, como
Presidente, de me deixar usar esta tribuna a tarde inteira. Obrigado,
colegas e amigos, por me tolerarem durante estes dez anos e agora,
tanto tempo nesta tribuna. Obrigado, galerias, pela paciência. Quero
agradecer, de coração, a todos que me honraram com seus apartes, a
tantos que me permitiram, nesta Casa, uma convivência fraterna e amiga.
Deus lhes pague por tudo. Em Poços de Caldas, estarei sempre às
ordens. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2 Fase

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Esgotada a matéria
destinada à i° Fase, a Presidência passa à 2 a Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

ACORDO DE LIDERES
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos

membros do Colégio de Lideres, formalizam acordo para que sejam
retirados da pauta desta reunião os Projetos de Lei n os 1.893, 1.686 e
1.814/2004.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 15 de dezembro de 2004.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Leonardo

Moreira solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
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Projeto de Lei n° 1.509/2004 seja apreciado em último lugar. Em votação,
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa
requerimento da Deputada Maria Tereza Lara solicitando a inversão da
pauta desta reunião, de forma que o Projeto de Lei n° 1.324/2003 seja
apreciado 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. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Rogério Correia solicitando a inversão da
pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei n os 1.333, 1.337,
1.338 e 1.346/2003 sejam apreciados logo após o Projeto de Lei n°
1.324/2003, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 233/2003, do Deputado
Leonardo Quintão, que estabelece normas para a realização da
transação de crédito tributário estadual. A Comissão de Justiça perdeu o
prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela rejeição do projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação do
Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1, que apresenta. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando o adiamento da
votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.324/2003, da Deputada
Maria Tereza Lara, que institui a Política Estadual de Educação
Preventiva à Hanseníase e Combate ao Preconceito no Estado de Minas
Gerais. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As
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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 1° turno, o
Projeto de Lei n° 1.324/2003 com a Emenda n° 1. A Comissão de Saúde.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.333/2003, do Governador
do Estado, que institui e estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do
Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e
Político-Institucionais. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno com as Emendas
n°s 1 a 4, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 a 4. As
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o
Projeto de Lei n° 1.333/2003 na forma do vencido em 1° turno com as
Emendas n

o
s 1 a 4. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.337/2003, do Governador
do Estado, que institui e estrutura as carreiras do Sistema Estadual de
Saúde de Minas Gerais. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta ao
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei
n° 1.337/2003 na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1° turno. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.338/2003, do Governador
do Estado, que institui e estrutura as carreiras do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - e do Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM.
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A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido no 1° turno com as Emendas n o

s 1 a 5, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°5

Substituam-se, na tabela 11.2 do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n°
1.338/2003,as atribuições das carreiras de Auxiliar Geral de Seguridade
Social, de Assistente Técnico de Seguridade Social e de Analista de
Gestão de Seguridade Social pelas atribuições a seguir:

"Anexo II
(a que se refere o art. 40 da Lei n° , de de de 2004)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de
Seguridade Social do Poder Executivo

11.2 - Atribuições Gerais dos Cargos Lotados no Quadro de Pessoal do
IPSM

- A tabela referente ao item 112" foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 17.12.2004.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2004.
Fábio Avelar

ACORDO DE LÍDERES
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de líderes, deliberam apresentar, no 2 0 turno, a
anexa Subemenda n° 1 à Emenda n° 5 ao Projeto de Lei n° 1.338/2003.

Sala das Reuniões, de dezembro de 2004.
Antônio Carlos Andrada, Líder do BPSP - Rogério Correia, Líder do

Bloco PT-PCdoB - Ivair Nogueira, Líder do PMDB - Elmiro Nascimento,
Líder do PFL - Gil Pereira, Líder do PP - Miguel Martini, Líder da Maioria -
Chico Simões, Líder da Minoria - Alberto Pinto Coelho, Líder do Governo.

0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
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Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma
subemenda do Deputado Fábio Avelar à Emenda n° 5, apoiada pela
maioria dos Líderes com assento nesta Casa, que recebeu o n° 1, e que,
nos termos do § 4 0 do art. 189 do Regimento Interno, será votada
independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo emendas e
subemenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n

o
s 1

a 4. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 5. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da
subemenda, fica prejudicada a Emenda n° 5. Fica, portanto, aprovado,
em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.338/2003 na forma do vencido em 1°
turno, com as Emendas n

o
s 1 a 4 e com a Subemenda n° 1 à Emenda n°

5. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.346/2003, do Governador

do Estado, que institui e estrutura as carreiras de Auditor Fiscal da
Receita Estadual - AFRE - e de Especialista em Tributação e
Arrecadação - ETA - , do Quadro de Pessoal do Grupo de Atividades de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação da Secretaria de Estado da
Fazenda . A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n

o
s 1 a 11,

que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDA N° 12 AO PROJETO DE LEI N° 1.346/2003
Dê-se ao item "h" das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da Receita

Estadual - AFRE - constantes do anexo II a seguinte redação:
"h) executar os procedimentos de formação e instrução de notícia

crime:".
Sala das Reuniões, de de 2004.
Colégio de Líderes

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 11 AO PROJETO DE LEI N°
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1 .346/2003
Dê-se ao subtítulo 10, do Anexo II a seguinte redação:

"Anexo II
11.3 - Executar as tarefas relativas ao controle orçamentário e financeiro,

sob a coordenação e orientação das unidades responsáveis: desenvolver
as atividades de controle de pessoal, do patrimônio e de materiais,
conforme normas estabelecidas pelas unidades responsáveis; executar
tarefas de natureza administrativa, incluindo atendimento ao público,
organização e manutenção de cadastros e outros instrumentos de
controle administrativo e dar o apoio logístico necessário ao
desenvolvimento das atividades de Tributação, Fiscalização, Arrecadação
e Finanças da Secretaria de Estado da Fazenda.".

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2004.
Rogério Correia - Domingos Sávio - Sargento Rodrigues.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
uma emenda do Colégio de Líderes, que recebeu o n° 12, e uma
subemenda dos Deputados Rogério Correia, Domingos Sávio e Sargento
Rodrigues à Emenda n° 11, que recebeu o n° 1, e que, nos termos do § 40
do art. 189 do Regimento Interno, serão votadas independentemente de
parecer. Em votação. o projeto, salvo emendas e subemenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n° 1 a 10. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 11. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a aprovação
da subemenda, fica prejudicada a Emenda n° 11.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a leitura da

Emenda n° 12.
0 Sr. Presidente - E Regimental. Com  a palavra a Sra. Secretária para



proceder à leitura da Emenda n° 12.
A Sra. Secretária (Deputada Cecília Ferramenta) - (- Lê a Emenda n°

12, que foi publicada anteriormente.)
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 12. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n°
1.346/2003 na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n° 1 a 10
e 12 e com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 11. A Comissão de Redação.

•	 Declarações de Voto
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, aproveitarei a

oportunidade para fazer declaração de voto por atacado, porque todos os
planos de carreira aprovados têm o mesmo defeito: a ausência das
tabelas e dos pisos salariais.

Faço a declaração de voto cobrando do Governo que remeta à
Assembléia Legislativa - conforme combinado - as tabelas e os pisos
salariais. Na verdade, não adianta aprovarmos o plano de carreira, se não
há o piso salarial; é como um carro sem motor. Por isso, cobraremos, já
que aprovamos o plano de carreira, mesmo discordando do Governador,
que deveria ter enviado também as tabelas salariais. Aprovamos os
planos de carreira para que o Governador não use a desculpa de que não
envia o piso salarial de todos os servidores públicos do Estado porque a
carreira não está aprovada. Optamos por aprová-la, mas iniciaremos uma
cobrança radical dos pisos salariais prometidos pelo Governador. Se não
houver piso salarial, as carreiras não andarão, e os servidores não terão
as situações funcional e salarial, que são críticas, resolvidas.

Como a maioria dos Deputados preferiu não aprovar a extensão do
reajuste dos Policiais Militares e Civis e do Corpo de Bombeiros ao
restante do funcionalismo, os funcionários continuam com reajuste zero
durante o Governo Aécio Neves. Déficit zero não existe, mas reajuste
zero, sim. Certamente os servidores sabem que essa é a realidade. Fica
aqui não somente a nossa aprovação dos planos de carreira, mas
também a nossa cobrança para que, de fato, o Governador envie as
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tabelas salariais para os servidores públicos. Muito obrigado.
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Não quero ser repetitivo. Ontem tive

a oportunidade de abordar essa questão. O Líder de Oposição
apresentou novamente a ponderação. Este Governo é responsável e
busca cumprir os seus compromissos com a sociedade e com o
funcionalismo público no todo.

Os planos de carreira, a partir de hoje, são certamente uma realidade
incontestável. Dentro das possibilidades do caixa do Tesouro, o Governo,
a seu tempo, proporciona o crescimento da economia. Num compromisso
explícito, tem tornado público que, além das tabelas salariais,
encaminhará a esta Casa, no próximo ano, o projeto de lei que fixará a
política remuneratória. Repito, mais uma vez, que esse aspecto é muito
importante, como enunciado na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.
Certamente ele será retratado no projeto que acolherá a política
remuneratória dos servidores públicos, dos ganhos efetivos e nominais do
ICMS. Parte deles será canalizada para atender às justas demandas do
funcionalismo público.

Como há vários funcionários nas galerias, aproveito esta oportunidade
para tranqüilizá-los, dizendo que este Governo reconhece o valor do
funcionário público e a sua importância para o funcionamento adequado
da máquina do Estado. Mais do que isso, possui no cerne da sua gestão
e orientação a valorização e o reconhecimento do funcionário público.
Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, primeiramente parabenizo
todos os servidores públicos do Estado que são persistentes. Há anos
pressionam sucessivos Governos do Estado, clamando por dignidade.
Deixo os meus aplausos para o Bloco do PT-PCdoB. Se não fossem os
Deputados desse bloco... Muitas vezes não há quórum para votação de
projetos nesta Casa. Os Deputados Padre João, Laudelino Augusto,
Rogério Correia, André Quintão, Durval Angela e a Deputada Maria
Tereza Lara, enfim todos os Deputados do Bloco PT-PcdoB estão firmes
no Plenário, cumprindo com a nossa obrigação. Ficamos até o final da
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reunião. Não posso deixar de criticar o posicionamento demagógico do
Governo do Estado, que gasta milhões em divulgação, dizendo que
pagará em dia o 13° ao servidor. E obrigação do Governo do Estado
pagá-lo; é obrigação dele pagá-lo no quinto dia útil. Cobraremos isso.
Desejamos que os servidores continuem protestando e se mobilizando
para que o Governo envie as tabelas, porque não adianta... Com certeza,
houve um problema técnico no som, que foi interrompido. Eu falo muito
alto e não entendo bem esta parte técnica, mas quero deixar o recado
para os servidores. Continuem mobilizados e unidos. Continuaremos
cobrando do Governo do Estado que encaminhe a tabela a esta Casa.
Não adianta votar o plano, os servidores querem dignidade, estão há 11
anos sem aumento e sem reajuste, e no pleito eleitoral o Governador
Aécio Neves disse que valorizaria o servidor público. Queremos que
durante o mandato tenha peito e cumpra sua promessa de campanha,
garantindo reajuste digno e justo para todos os servidores do Estado.
Nós, do Bloco PT-PCdoB, estaremos firmes, junto com o servidor e
defendendo sua valorização.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, percebendo que não há

quórum, peço a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de

número regimental para a continuação dos trabalhos.
Declarações de Voto

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Presidente Lula disse que a Oposição diz qualquer coisa. Uma parte da
Oposição está percebendo que o Governador Aécio Neves está
resgatando demandas antigas dos servidores públicos, como o
pagamento até o quinto dia útil, o 13° salário integral, pela primeira vez,
após muitos anos; o plano de cargos enviado a esta Casa; e o
compromisso de enviar, tão logo aprovemos todos os planos de cargos, a
lei remuneratória e a tabela para os servidores. Uma coisa é reconhecer a
importância do servidor público e trabalhar com seriedade. Outra coisa é
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fazer demagogia. No passado, vimos aqueles que fizeram pura
demagogia concederam reajustes, mas não pagarem o salário no dia
certo. Concediam o reajuste para algumas categorias, mas esqueciam-se
das outras e não tinham dinheiro para pagar o 13 0 salário. O Governador
está garantindo os direitos adquiridos e acrescentará outros direitos e
reivindicações dos servidores públicos.

E claro que a Oposição, no seu papel democrático, deve tentar diminuir
e desvalorizar o belo trabalho que o Governador Aécio Neves está
fazendo. A demanda dos servidores por planos de cargos era antiga. O
Governador cumpriu sua palavra, enviou o plano para esta Casa e já se
comprometeu a enviar a lei remuneratória e a tabela do funcionalismo.
Mais do que isso, está vinculando o crescimento da receita do Estado
para a concessão dos reajustes. Somente este ano a receita cresceu
17% graças à competência da máquina administrativa e da receita do
Estado.

Podemos dizer, com toda a tranqüilidade, que não é preciso que a
Oposição diga que exigirá, porque o Governador é um homem de palavra
e tem honrado cada uma, cumprindo seu compromisso. Ontem mesmo
votamos o reajuste dos servidores da área de segurança, policiais civis e
militares. Os reajustes, o trintenário, o adicional de periculosidade e o
reajuste que será concedido em julho de 2005. O Governador cumpre o
seu compromisso. E um Governo que não faz demagogia. E um Governo
que, primeiro, cuidou de corrigir o rombo de R$2.400.000.000,00. Pela
competência gerencial e administrativa, zerou o déficit. Enviou o plano de
carreira. A receita cresceu; crescem os investimentos em Minas Gerais. O
crescimento da economia significará , melhores reajustes para os
servidores públicos no próximo ano. E isso que o Governador está
querendo fazer não só para o seu Governo, mas também para os
próximos. Pretende votar uma lei remuneratória, que vincula o
crescimento da receita ao reajuste dos servidores, o que nunca existiu no
Estado.

Parabéns, Governador Aécio Neves, por essa etapa! A outra virá, no
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início do próximo ano. Sem dúvida, o servidor público está percebendo
que, em diversas ocasiões, o Governador tem demonstrado que
reconhece a importância dos servidores públicos. Pouco a pouco,
reconhecerá todos os seus direitos. No entanto, faz isso a seu tempo e
sem demagogia. Além do mais, não se trata de dar reajustes e de retirar
outros benefícios. Pelo contrário, quer garantir os existentes e
acrescentar outros no próximo ano. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
servidores que nos acompanham, primeiro expresso a minha alegria ao
ver que prevaleceu o entendimento, a capacidade de diálogo. Ouviram-se
os servidores, fez-se a interlocução entre os diversos segmentos aqui
representados, partidos de situação e de oposição, dentro do que há de
mais apropriado na democracia.

Por outro lado, diria que não nos surpreende, mas nos entristece, pois
não é a primeira vez que assistimos a demonstrações absurdas.
Imaginam que o cidadão que nos acompanha pela televisão, o servidor
que aqui se encontra e os Deputados são não só ingênuos, mas
absurdamente ignorantes. E brincar com a nossa inteligência, depois de
todo o esforço democrático, tentar atribuir o resultado de uma eleição a
uma bancada, dizer que isso aconteceu porque houve pressão e
desprezar, menosprezar o esforço do Governo em cumprir um
compromisso. Cumprir compromissos é dever dos homens públicos.
Infelizmente, a história mostra que muitos prometeram - e não
cumpriram - um plano de carreira para os servidores. O Governador
Aécio Neves assumiu esse compromisso. Agora, próximo da metade de
seu mandato, entregará a todas as categorias de servidores planos de
carreira que foram profundamente debatidos.

Se ainda não encontram o que poderia se chamar de perfeição é
porque, felizmente, no processo democrático, a perfeição é algo que
estamos sempre a buscar. Caso contrário, estaríamos diante do
totalitarismo. Ou seja, seria considerar que apenas um estaria com a
razão, enquanto o resto deveria calar-se. Não é isso o que ocorre.



Buscamos o processo da dialética, de construir o melhor por meio do
debate. Agora, afirmar que a presença de alguns garantiu e que ausência
de outros teria impedido, não é ser correto, justo com o esforço feito por
esta Casa. Pior ainda é a atitude de tentar, mais uma vez, atacar, agredir
e, depois, pedir o encerramento da reunião. Essa prática, que tem de ser
repudiada, banida, está tornando-se rotineira. E a prática dos fracos, para
não dizer que é dos covardes. E preciso ter coragem para falar, mas é
preciso também ter a humildade para ouvir e aceitar que ocorreram
avanços para os servidores públicos neste Governo. Os líderes sindicais,
que estão aqui, sabem que houve avanços. Eles, os servidores, os
Deputados da oposição e da situação, da base do Governo participaram
desse processo.

Todavia, alguém teve a coragem de tomar a iniciativa. Esse alguém
chama-se Governador Aécio Neves. Ele já mandou os projetos e assumiu
o compromisso de mandar a tabela. Logo, não há que fazer esse tipo de
pressão demagógica. Dizer: vamos pressionar, pois, se não agirmos
assim, ele 'não enviará a tabela. Isso é ridículo, é brincar com a
inteligência do cidadão mineiro. Esse tipo de oposição não tem mais
futuro em uma democracia madura. A Oposição aqui é valiosa, valorosa,
é propositiva, apresenta boas sugestões. Não foi preciso pressionar para
ter o plano de carreira. O Governador assumiu o compromisso e o enviou
no passado. Agora, comprometeu-se a enviar as tabelas. Tenho absoluta
convicção de que enviará as tabelas. S. Exa. organizou as finanças do
Estado, sim. Aqueles que parecem não querer ver o sucesso de Minas
Gerais, querem menosprezar o equilíbrio fiscal e dizer que isso é um
engodo. No entanto, na mesma hora em que dizem que é um engodo,
que não existe equilíbrio fiscal e o Estado estaria atolado em dívidas, vêm
aqui e propõem que se deve dar aumento a todo mundo. Aí jogam para a
platéia. Todo mundo fica feliz de ouvir. Mas foi a mesma pessoa que
minutos antes disse que é mentira, não há déficit zero, estamos atolados
em dívida e que o Estado está quebrado.

Se dizem que o Estado está quebrado, como propõem, ato contínuo.



que se dê um aumento imediato para todo mundo? Como se
conhecessem a lei de responsabilidade fiscal e como se, para propor
aumento, não se tivesse ter de haver a possibilidade e a capacidade
orçamentária de pagar.

E preciso ter essa responsabilidade e construir a democracia do debate
olhando no olhos dos servidores que aqui se encontram. Os senhores
não podem ser simplesmente enganados na euforia dos discursos. Eu
quero o aumento dos servidores e a tabela. mas é preciso haver a
capacidade de pagamento. Quero um Estado digno para todo o mundo,
com segurança, com saúde e com educação de qualidade e que seja
construído no debate.

Esperamos que a oposição dê as suas ideais, que a situação dê a sua
contribuição e a sociedade participe através das organizações sindicais,
mas isso se deve fazer por meio de um discurso franco. Não peço o
encerramento da sessão. Peço o prolongamento da sessão para que
outros se manifestem e digam que estou errado e é possível dar aumento
sem ter dinheiro para pagar. E que outros digam que estou errado e tem
uma bola de cristal dizendo que o Governador não mandará as tabelas.

A verdade em que acredito é construída em cima da observação dos
fatos e do respeito às opiniões contrárias, que são sadias e saudáveis à
democracia. Encerro dizendo, parabéns aos servidores, aos Deputados
da oposição que fizeram o seu papel. ao  Líder do Governo e aos mais de
60 Deputados da situação.

E comum eu ouvir alguém dizer: "Não aprovamos porque somos
minoria, por isso não foi possível aprovar". E curioso que. quando se
aprova, dizem: "Aprovou porque nós, que somos minoria, fizemos
aprovar". E preciso que se reflita sobre essa situação. Então, quando não
se consegue aprovar é porque somos maioria, mas, quando se aprova, a
maioria continua não valendo nada, porque a minoria fez a mágica de
conseguir aprovar com menos votos.

Sr. Presidente, a minoria tem valor, mas a verdade é soberana e
intangível, porque tem mais valor do que todos nós. Parabéns aos
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servidores, parabéns às diversas correntes que compõem esta Casa e
parabéns ao Governador Aécio Neves, que esperamos continue nessa
direção, que é a melhor para os servidores do Estado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sra. Deputada, quero parabenizar os servidores. A luta dos servidores é
constante e como servidor público que sou, da reserva da Polícia Militar.
como 2°-Sargento, compreendo a luta árdua daqueles servidores que
tanto lutam por uma carreira e por um salário condizente.

Quero dizer a V. Exa. e aos demais companheiros da Casa que tive
oportunidade de permanecer nos quadros efetivos da Polícia Militar até
1997. Até essa época em que, enquanto lá estava na ativa, como servidor
público policial militar, já havia o desejo de ter o pagamento no quinto dia
útil. Não podemos negar que nesse aspecto o Governador Aécio Neves
não só assumiu o compromisso durante a sua campanha, mas já será
uma realidade a partir de fevereiro de 2005.

Naquela época também sonhávamos que um Soldado não poderia
entrar Soldado na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros e reformar
como Soldado. Neste Governo, tivemos também esse avanço. Através do
Líder de Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, e do Presidente da
Casa, Deputado Mauri Torres, tivemos oportunidade de ir até o Secretário
Danilo de Castro e o próprio Governador quando fizemos reivindicações.
Não foi ainda o que esperávamos, mas de imediato tivemos o
atendimento do Governador. Hoje, sim, os policiais militares e os
bombeiros militares já tem a sua promoção automática aos dez anos de
graduação.

Não é aquilo que a categoria esperava, porque esperava muito mais.
Acredito que a boa-vontade do Governador era maior que a competência
do atual Comandante-Geral da Polícia Militar. Em suas contas, não
deveria estender, mas tenho a certeza de que a vontade política por parte
do Governador fez com que avançasse. No dia 2/4/2004, o Governador
participou, de forma simbólica, da promoção de cerca de quase 8 mil
policiais e bombeiros militares no Mineirinho. Portanto, é uma realidade
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que não podemos deixar de registrar. da qual sou testemunha viva.
Quando quero cobrar, faço de forma democrática e incisiva, não deixando
para amanhã.

O aumento dado aos policiais civis, aos bombeiros e aos Agentes
Penitenciários do Estado não é o que eu desejava, tampouco o que
desejavam o Deputado Federal Cabo Júlio, as lideranças de classes, os
sindicatos e as associações. O que foi previamente combinado está
sendo cumprido pelo Governador Aécio Neves. As categorias tiveram 6%
de aumento no mês de julho, terão 100,6 em fevereiro e 4% em julho do
ano que vem. Esse compromisso está consolidado no projeto que
votamos ontem, no 2 0 turno, que está aguardando a sanção do
Governador.

Sinto-me um pouco desprezado, quando o nobre Deputado Weliton
Prado afirmou que foi aprovado... Os Deputados do PT sabem do bom
relacionamento que tenho com essa bancada que respeito e admiro. Sou
um Deputado extremamente presente e participativo não só no Plenário,
mas também nas comissões. Os demais Deputados que compõem a
base de Governo aqui estavam para aprovar os projetos e as carreiras
dos servidores. Faço um registro, um testemunho, e não a defesa
explícita do Governador Aécio Neves, dos Deputados Alberto Pinto
Coelho, Líder de Governo. Antônio Carlos Andrada e dos demais
Deputados da base. Não posso permanecer calado diante dessa
situação, sem dar o meu testemunho.

Não só o 13° salário, mas também o pagamento no quinto dia útil estão
sendo abordados. Não podemos ignorar nem deixar de reconhecer que
isso é um avanço e que há vontade política, que está sendo concretizada
em suas ações. Como servidor público que sou. aprovamos anteontem a
Proposta de Emenda à Constituição n° 83, não só de minha autoria, mas
também de todos os Deputados, pois, sozinho, nada se consegue
aprovar.

O Deputado Chico Simões também é um grande defensor dessa
proposta, que vem de uma vez por todas dissipar a aposentadoria dos
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policiais civis, a qual votaremos, na sexta-feira, em 2° turno. Portanto, se
não fosse a base de Governo, se não fosse por orientação de Governo.
não tornaríamos realidade a aprovação em 2° turno dessa proposta.
Registramos esses avanços, para que as coisas sejam colocadas em
seus devidos lugares. Muito obrigado.

O Deputado Chico Simões - Neste caloroso debate, muitas vezes,
vemos afirmativas que fazem parte do momento em que o candidato está
vivenciando; entretanto temos de fazer algumas ponderações. Desde
ontem, ouvimos por parte dos defensores da base de Governo que o
discurso da Oposição é demagógico e que o da base é o discurso da
responsabilidade. Não podemos concordar com isso. Dizem que somos
covardes. Covarde é uma coisa que a Oposição em Minas Gerais não é.
Somos 16 Deputados que contribuem de maneira fundamental para os
grandes debates nesta Casa. Sempre participamos.

Não é exagero dizer que a maioria dos projetos votados nesta Casa foi
graças à presença do PT. da Oposição e do PCdoB. Se dependesse da
base, não haveria quórum nem para votar requerimento. Não podemos
aceitar a acusação de covardes feita por alguém que, de maneira cega,
só enxerga e defende o Governador. Isso não é justo, correto nem
democrático. Realmente fugimos da lógica de um debate no campo
parlamentar para ir para o campo pessoal. Isso é lastimável, pois, nestes
dois anos, com certeza, contribuímos fundamentalmente para os debates
e para que a democracia fosse praticada no Legislativo mineiro.

Se existe demagogia, ela é praticada pela autoridade que é eleita para
respeitar as leis, fazer com que sejam cumpridas e fortalecer o Estado, e
não o faz, pois o único mecanismo de fortalecer o Estado é a valorização
do servidor, que incorpora suas ações. Se alguém procurar saúde,
encontrará o servidor, que a promove: se quiser segurança, também
precisará do servidor: se buscar educação. ainda dependerá do servidor:
entretanto nosso Governador, durante dois anos. vem enrolando o
servidor. Se pudermos falar em covardia e desigualdade. veremos que
está dando migalhas para alguns segmentos com maior poder de
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pressão, como a Policia, enquanto os outros não terão aumento.
Precisamos fazer essa discussão, porque ela é real. Não estamos

fazendo conjecturas, mas analisando o que aconteceu durante esses dois
anos. Temos um Governador que vem enrolando. O servidor não quer
apenas plano de cargos, mas também o de salários. Dar o plano de
cargos sem o de salários é uma maneira de enrolar.

Se hoje temos uma esperança de. a partir do ano que vem, termos um
aumento de salários é exatamente por causa do resultado das urnas. O
povo, de forma organizada, colocou o Governador como o grande
derrotado das eleições municipais. Com isso, ele foi obrigado a fazer um
milagre. O orçamento que veio para nós, dois anos antes das eleições,
mostrava que o Estado teria R$600.000.000,00 de déficit, mas, de
repente, os resultados das eleições fizeram com que, finalmente, essa
grande equipe encontrasse quase R$1.000.000,00. Que surpresa! Ou
eles são mágicos, ou são incompetentes.

O dinheiro surgiu porque o povo se organizou e votou contra.
mostrando sua indignação contra um Governo que faz propaganda
demagógica e utiliza-se de algo que já está na lei: pagar no quinto dia útil
está previsto na Constituição do Estado. Essa é uma obrigação, e o fato
de o Governo a cumprir não pode ser visto como algo sobrenatural.
Quem não a cumpre é criminoso. Qualquer cidadão comum que não
cumprir a Constituição é processado, mas o Governador não é, pois tem
poder.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, precisamos retornar ao debate, de
maneira sensata, sem agressões. E necessário desempenharmos nosso
papel. Cada um aqui tem sua posição política e ideológica, sendo uns
base de Governo e outros Oposição, mas temos que nos unir para
defender os nossos eleitores, que nos colocaram aqui. entre eles, os
servidores, que são uma grande massa e devem ser respeitados.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento

Interno, prorroga a reunião até as 1 9h59min.
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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, ontem fiz a defesa de
uma idéia que considero perfeitamente possível, se o Governo tiver
interesse de dar um reajuste ao conjunto dos servidores. Ele poderia
repassar a todos eles o mesmo reajuste dado à Polícia Militar, à Polícia
Civil e ao Corpo de Bombeiros.

E possível fazer isso. Alguém citou o Governo do Presidente Lula, que,
por dois anos consecutivos - o primeiro menos -, reajustou o salário de
todos os servidores públicos acima da inflação. Essa foi uma opção.

Hoje, ele já anunciou um reajuste do salário mínimo de mais de
US$100,00, que era o cobrado por setores de oposição. Além disso, o
Governo Lula abriu concurso público e tem tratado o serviço público com
dignidade.

Isso é tudo o que o funcionário público federal merece? Não, pois
também tivemos um Governo neoliberal durante oito anos, o Governo do
Sr. Fernando Henrique Cardoso, e é evidente que não poderíamos fazer
toda essa recuperação. Mas, se no primeiro ano, não foi possível fazer
um reajuste, no ano passado, o reajuste foi todo ele superior à inflação.
Essa é uma opção, e o Governo Aécio Neves fez outra opção de remeter
planos de carreira sem tabela salarial.

O Deputado Chico Simões tem toda razão. Não se pode ter apenas o
plano de cargos, é necessário que haja os planos de cargos, carreira e
salário. Isso é fundamental. E a crítica que fazemos é exatamente essa.
Por que o Governo não fez a opção de dar um reajuste aos servidores
públicos de maneira mais global? Ou será que ele acha justo uma
professora de i a a 4a série ter um piso de R$212,00? Isso é menos que o
salário mínimo atua!, e será ainda muito menor que aquele anunciado
para maio. Ora, quem é demagogo, como disse o Deputado que me
antecedeu e como disse ontem o Líder de Governo? Que demagogia há
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em se propor um reajuste linear de salário?
O Governo não zerou o déficit e está dizendo, dia e noite na televisão,

que tem dinheiro? Ele está pagando uma grande quantia em propaganda
e aumentado em 3400/o a receita com informe publicitário com aquilo que
foi aprovado aqui, na Assembléia Legislativa.

O Governo diz ainda que zerou esse déficit em decorrência de um
esforço de caixa, no entanto, não diz que a Emenda à Constituição n° 29,
a emenda da saúde, que, aliás, setores de oposição nos cobraram no
primeiro ano do Governo Lula, a fim de que ela respeitasse a política do
Conselho Nacional de Saúde, e nós assim agimos. O orçamento foi
refeito, e não se gasta na saúde do Governo Federal, a não ser aquilo
que deve ser aplicado no Sistema único de Saúde, diferentemente do
Governo Aécio Neves, que fez a opção de incluir obras de saneamento
da COPASA como se fosse um serviço do SUS. O Presidente Rêmolo
Aloise sabe muito bem que isso não é nada razoável, e que significará
para o ano que vem a quantia de R$770.000.000,00.

Assim, é fácil dizer que o déficit foi zerado. Esse valor de
R$770.000.000,00 deixará de ser aplicado na saúde, naquilo em que o
Conselho Nacional de Saúde estabelece como uma obrigação, conforme
reza a Emenda à Constituição n° 29.

Então, estamos discutindo se é justo ou não o tratamento dado, por isso
não concordo com a pecha de que isso é uma demagogia, e de que
quem propõe aumento para o servidor público é simplesmente
demagogo. E apenas uma opção, e o Governo poderá fazer outras
opções, conforme tem feito, como, por exemplo, entregar para a
Assembléia Legislativa planos de carreira que não contêm tabelas de
salários e em nada reajustam os salários dos servidores públicos. Será
que existe algum Deputado, que, tendo em vista o aumento dado às
Polícias Civil, Militar e ao Corpo de Bombeiro, virá aqui dizer que o
Governo concedeu o aumento para os servidores públicos, além de a
essas categorias? Nenhum aumento foi concedido aos demais servidores
públicos. Realmente, o piso salarial é muito pequeno, e a tabela já
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deveria  ter vindo, mas não veio. Essa é a reclamação que estamos
fazendo.

O serviço público deve ser respeitado. apesar de todas as dificuldades
do Governo. No entanto, não é possível simplesmente tratar o desejo do
servidor público como demagogia.

Questões de Ordem
O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Sr. Presidente, é bom lembrar -

sempre temos que estar lembrando - que esta Casa tem sido uma
parceira do Governo. As mudanças que têm que ser feitas, se depender
dos Deputados da Assembléia, tanto do bloco de base quanto do bloco
de Oposição. acontecerão.

Parabenizo os servidores por estarem vencendo mais uma batalha.
Lembro a todos que as batalhas em nossas vidas se vencem aos poucos.

O Governador Aécio - posso ser suspeito pelo fato de ser do PSDB, da
base do Governo - tem demonstrado interesse em resolver os problemas
do Estado. E tem resolvido pausadamente, com base na Lei de
Responsabilidade Fiscal. Ele não pode atropelá-la. Com certeza, o
Governador quer, a todo custo, dar reajuste ao funcionário público de
modo geral, mas tem que seguir a Lei de Responsabilidade Fiscal.
adequar o Estado, alinhar as contas. Tem feito isso de uma maneira
muito boa, com profissionalismo, porque tem uma equipe muito
profissional.

Hoje, vivemos aqui, de Oposição a Oposição. E importante para o
parlamento mineiro ter Oposição, mas também temos que saber
reconhecer os louros que o Governador tem colhido por suas posições e
por suas decisões sábias.

Falemos em décimo-terceiro. Há 14 anos o funcionalismo não o recebia
em dia. mas hoje recebe. O funcionário público não tinha certeza do dia
em que receberia seu salário. Hoje. tem certeza de que será no 50 dia útil.

Isso não é vitória? Isso não é reconhecido? Sim. E obrigação? Sim.
Está na lei? Sim. Resta saber quem quer e quem não quer cumprir a lei.

Quero dizer aos funcionários públicos que, em muito pouco tempo, o
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Governador saberá adequar o reajuste para o funcionário.
E bom dizer que, respeitosamente, temos acompanhado o Governo

Federal, temos entendido e observado a intenção do Presidente da
República, mas, em momento nenhum, podemos deixar de reconhecer a
posição e as conquistas do Governador Aécio Neves.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de fazer uma reflexão. Assim que
o Governador Aécio Neves iniciou o seu mandato, já tinha sido aprovado
aqui. nesta Casa, em 1° turno, o plano de carreira dos servidores públicos
da área de educação. Isso foi durante o mandato do Governador Itamar
Franco. Poderia ser votado em 2° turno, mas o Governador retirou o
projeto e garantiu que o plano de carreira da educação seria aprovado o
mais rápido possível.

Então, a novela foi se desenrolando. Houve o primeiro e o segundo
capítulos. Os Deputados Chico Simões, Rogério Correia, Laudelino
Augusto, Ricardo Duarte cobravam, de forma permanente, o envio do
plano de cargos e carreiras dos servidores. Nessa época nos
mobilizávamos, reuníamo-nos com os servidores públicos.
participávamos de mobilização dos sindicatos da área da educação e dos
diversos segmentos do Estado.

Até que chegou um dia em que o Líder do Governo nesta Casa disse
que o plano de cargo e carreira da área de educação não passaria, de
forma nenhuma, do dia 31 de agosto e que aprovaríamos o plano nesta
data. Não aprovou até o dia 31 de agosto. Insistimos durante todo o mês
de setembro. de outubro e de novembro. O plano só foi votado no final do
ano, já em dezembro.

Façamos uma reflexão. toda população de Minas e todos
parlamentares. Imaginemos se aqui na Assembléia Legislativa não
tivesse nem um Deputado do PT ou do PC do B, enfim nenhum Deputado
do Bloco. Como seria o parlamento? Darei aqui um exemplo claro.
Imaginem se o Ricardo não estivesse firme como Presidente da
Comissão de Saúde da Assembléia cobrando do Governo do Estado que
aplique e faça cumprir a Emenda n° 29, que obriga aplicar 12 1/Ó na saúde!

rÁ



57()

Mesmo assim o Governador não cumpre. Imaginem se não houvesse
essa cobrança junto com a sociedade organizada, com as entidades e
com os movimentos sociais. Se pressionamos, mas, mesmo assim, o
Governo não cumpre o que manda a Constituição, que é aplicar 12% na
saúde, imaginem se não fosse assim.

O Deputado Ricardo Duarte disse muito bem, são mais de
R$700.000.000,00 que o Governo deveria aplicar na saúde. Imaginem
nas outras áreas.

Depois de dois anos, o plano de carreira é votado nesta Casa, e ainda
não vieram as tabelas. O Governo deixará para mandar as tabelas no
último ano, porque será época da reeleição. Foi dessa maneira que ele
anunciou o déficit zero. No meio do pleito eleitoral, os candidatos do
Governo do Estado não tiveram esse discurso, porque diziam que tinham
o apoio do Governador e trariam recursos para a saúde, para educação e
para muito mais. Mas a população sabia que não havia recursos, porque
o Governador disse que o Estado tinha um déficit de R$2.300.000.000,00,
depois foi diminuindo. No meio da campanha, fez mágica: não há mais
déficit no Estado; está zerado. Mandou uma emenda de
R$900.000.000,00.

Registro o posicionamento sério do Bloco PT-PCdoB. Realmente,
temos compromisso com os mineiros. Compreendo o valor de todos os
Deputados desta Casa, independente de partido e de ideologia. Destaco
a inteligência do Deputado Domingos Sávio, que já foi Prefeito e possui
impressionante oratória, e de vários outros Deputados, que estão à altura
do parlamento. Mas não posso deixar de reconhecer o trabalho realizado
pela Oposição durante estes dois anos. Se não tivéssemos aqui, com
certeza, a população mineira pagaria para chamar a polícia e fazer um
simples boletim de ocorrência. Se não tivéssemos aqui, quem sabe o
Governador não teria gasto apenas R$30.000.000.00 em publicidade,
mas mais de R$100.000.000,00 do caixa único do Estado, pois não teria
quem o fiscalizasse, quem cobrasse dele permanentemente.

Portanto, cumprimos a nossa missão. Parabenizo todos os Deputados
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do Bloco, nosso Líder, o Deputado Adelmo Carneiro Leão que realizou
um belíssimo trabalho na Mesa e todos os Deputados. O papel da
Oposição dignifica este parlamento. Todos sabem que qualquer
negociação com o Bloco PT-PCdoB significa acordo com os 16
Deputados, porque somos unidos, temos firmeza, posicionamento,
credibilidade, honra, dignidade e nos preocupamos em fazer justiça
social.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, elogio esse embate. O
parlamento é feito exatamente pelo contraditório. Sem dúvida, a Oposição
e a Situação prestam um trabalho fundamental para o desenvolvimento
do processo democrático.

Testemunho que. nesta Casa, a Oposição contribui com a sua presença
para o processo de votação. Isso é importante, muito mais do que as
opiniões, que nem sempre são coincidentes. O parlamento é feito dessa
forma.

Quanto aos planos de carreira, nós que estamos engajados nesse
processo há tempos - eu e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva - que
participamos da Comissão de Educação, sabemos o tanto que essa
matéria é polêmica e desejada. Assistimos aos últimos planos serem
aprovados: foram 16. Realmente, ela envolve todo o universo do
funcionalismo público. Então. acredito que devemos aplaudir o processo.
Ele está moroso? Sim. Todos nós, da Situação e da Oposição.
gostaríamos.

Há projetos parados há quase 20 anos no Congresso Nacional, porque
se criou uma celeuma em torno deles. Não desejamos que o projeto não
ande. A seqüência citada pelo Dr. Anastasia é a seguinte: o plano de
carreira é perfeito, aprova. O Estatuto do Servidor também, por meio da
competência do Deputado Bonifácio Mourão. Houve os acertos
necessários para não haver confusão de plano de carreira com o Estatuto
do Servidor. Na realidade, são dois projetos diferentes.

Agora cito a política remuneratória. As vezes não vejo falarem sobre
ela. Como se concede aumento e se envia a tabela se não sabemos
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como o Governo pagará esse salário a mais, essa tabela salarial? Pelo
que tudo indica, a política remuneratória que virá é atrelada ao ICMS, que
é um imposto de melhor referência para as contas públicas e para o
dinheiro que o Governo possui em caixa. Essa política remuneratória virá.
e também a estabilidade do servidor, com o crescimento da economia.
Para termos uma noção, no final do Governo do Eduardo Azeredo o
ICMS gerado estava na ordem de R$450.000.000.00: rio Governo Aécio
Neves, já chegou a mais de R$1.000.000.000.00. Portanto, se estivesse
atrelado ao aumento ao ICMS. certamente o servidor já estaria sendo
recompensando.

O última fase é a da tabela. Com a política remuneratôria.
remuneraremos dessa forma, ou seja. responsavelmente. Então virá a
tabela salarial. Isso interessa diretamente ao servidor. As vezes vejo a
oposição indo direto ao final do processo, que é exatamente salarial, de
interesse do servidor. Então vai ao encontro daquilo que é a grande
aspiração. Todos desejamos que essa tabela venha o mais rápido
possível. Queira Deus que, em 2005, a política remuneratória e a tabela
venham e o servidor, de fato, seja remunerado.

Como disse o Deputado Sidinho do Ferrotaco, não dá para deixar de
notar que houve avanços. Acreditamos que é obrigação do Governo
pagar em dia o 13-, não reter verba do próprio servidor, efetuar o
pagamento até o 50 dia útil. Ao contrário dos outros Governos, este
cumpriu o seu dever e é digno de aplauso. A Oposição não pode tirar
esse mérito de um Governo que avança tentando acertar. Se não
estivesse avançando, todos nós estaríamos contrariados.

Cada coisa em seu lugar. Todos desejamos que o servidor do Estado
seja melhor remunerado. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, gostaria de trazer
uma contribuição muito modesta, mas importante. Esses embates e
reflexões geram efetivamente a verdadeira democracia desta Casa.
Quando se fala no jogo democrático, sabemos que as opiniões divergem.
Porém, a finalidade é a convergência. Isso é o que tem ocorrido nesta
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Casa.
Sr. Presidente, parabenizo V. Exa. pela reeleição merecida, na manhã

de hoje, e toda a Mesa. Não é à toa que a Casa do Legislativo de Minas
Gerais é a mais cobiçada e respeitada do Brasil. A prova disso está aqui.
Estamos há quase 12 horas promovendo discussões desde a abertura
dos trabalhos, com a aprovação da Mesa, até as despedidas dos nossos
Deputados queridos, deixando o parlamento mineiro, cada um seguindo
sua trajetória e deixando fincada aqui a sua vida de dedicação ao povo
mineiro. Já são quase 19 horas e estamos aqui buscando as
convergências para o bem comum, em prol do funcionalismo e de todos
os que norteiam e se dedicam em proveito da máquina administrativa do
Estado.

Saúdo todos os funcionários do Estado de maneira bastante respeitosa.
Nós, Deputados da Base de Governo e da Oposição, tivemos uma
participação efetiva e vigorosa na construção do plano de carreira. A
Comissão de Administração Pública, da qual tenho o prazer de fazer
parte, reuniu-se em mais de 50 audiências. Consigno nenhum Secretário
de Estado deixou de comparecer para prestar esclarecimentos quanto ao
plano de carreira, particularmente o Secretário Anastasia, que esteve
presente sempre que convidado e apresentou com clareza a situação
financeira do Estado.

Houve avanço. Houve contribuições muito valiosas. O Bloco PCdoB
participou ativamente na construção dessas propostas. O Deputado
Paulo Piau recorda bem como buscamos, na legislatura passada, a
discussão abrangente e convergente sobre os planos de carreira. Por
iniciativa do nosso Governador que, diga-se de passagem, desde o
primeiro momento, com sua austeridade e com sua maneira legítima de
governar, tem cumprido seu papel e muito bem. Ele tem trazido sua
contribuição, fazendo tudo o que manifestou e encaminhando o plano de
carreira. E como bem assinalou o Deputado Paulo Piau, sabemos das
dificuldades financeiras pelas quais o Estado tem passado. Somos chefes
de família e sabemos qual é o nosso orçamento, o que podemos ou não
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fazer.

Caríssimo Deputado Weliton Prado, com seu espírito aguerrido em
defesa do funcionalismo com certeza sempre buscaremos esse espírito
de convergência. Devemos construir os pensamentos de maneira efetiva.
V. Exa. defendendo sua posição, nós também defendendo a situação do
Governo, que está buscando o déficit zero. Temos certeza de que o
compromisso, tanto da Situação quanto da Oposição é apenas um: a paz
social, em defesa da tranqüilidade de nossos servidores e de todo o
Estado. Houve grandes avanços e não podemos negar. O Governador,
no que diz respeito à segurança. às estradas, ao saneamento básico, à
iluminação, etc., tem tido uma participação muito efetiva em todos os
municípios de Minas Gerais. Não somos apenas nós. mas contamos com
a contribuição de vocês. Vocês têm contribuído muito na construção do
desenvolvimento de Minas.

Sr. Presidente, nesta tarde em que estamos encerrando nossas
atividades parlamentares, nesta semana derradeira, vamos olhar no
retrovisor da história e ver que valeu a pena. E o segundo ano do nosso
mandato nesta 15a legislatura. Trabalhamos muito, discutimos inúmeras
ações nas áreas de educação. saúde, transporte e estamos encerrando
com o funcionalismo público, nosso compromisso maior. Precisamos ter
muita clareza sobre qual o compromisso maior do nosso Governador e
desta Assembléia Legislativa, que tem sido parceira direta do Governo
em todos os momentos. Aliás, em todos os seus pronunciamentos, nosso
Governador tem destacado, de forma muito respeitosa e grata, o que esta
Assembléia tem lhe proporcionado. Isso é muito importante, porque
somos 77 Deputados na força-tarefa para restabelecer o que Minas
desejou: o desenvolvimento e o progresso.

Fico muito feliz, Deputado Weliton Prado, por estarmos travando este
debate no jogo democrático. Mas não somos os donos da verdade,
apenas os construtores e representantes do nosso povo. Cada um deve
trazer sua pá de cal, procurando ações e gestões em defesa de todos o
que realmente amam o solo mineiro. São importantes contribuições. Já
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que, durante este ano. esta contribuição foi tão importante, tão
respeitosa, peço que possamos construi-Ia no próximo ano. Temos de ter
espírito de cooperação. Minas dá exemplo ao Brasil, graças à Assembléia
Legislativa. Esta Casa tem-se destacado extraordinariamente, em razão
da excelência dos Deputados da Situação e da Oposição. Somos 77
representantes do povo mineiro. Sem dúvida, apesar dos nossos
embates e divergências ideológicas, com o sentimento maior de
mineiridade e sob a responsabilidade do Governador, estamos
construindo uma Minas vigorosa e progressista.

Eram essas as nossas considerações. Sr. Presidente. Tenho certeza de
que. com o apreço que temos aos nossos colegas parlamentares,
construiremos um grande trabalho no próximo ano. Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Primeiro, reafirmo o que disseram
meus companheiros de bloco. Todavia, também acrescento que
aprovaremos 16 planos de carreira, dando oportunidade ao Governador
de enviar imediatamente as tabelas salariais. Na Assembléia de Minas
Gerais, ao contrário do que ocorre em nível federal, onde os partidos de
oposição dificultam o avanço do projeto democrático popular, é diferente.
Ou seja. de maneira responsável, a Oposição contribui para que o
Governador tenha condições de governabilidade. de avançar.

Ressaltamos que o plano da educação foi o primeiro a ser aprovado.
Fizemos obstrução, objetivando acelerar o processo. Este ano, o Sind-
UTE, sindicato dos trabalhadores da educação, completa 25 anos. Por
isso, por meio do Sind-UTE, homenageio os servidores de todos os
segmentos do Estado, que lutam bravamente por seus direitos. Além das
questões pontuadas, com a participação, com a mobilização dos
servidores por meio dos sindicatos, com sua presença no parlamento,
discutindo com as bancadas de oposição e situação, poderemos avançar.

O nobre colega da base do Governo me falou que. no próximo ano, o
debate será feito em nível nacional. No entanto, já começamos a fazê-lo
este ano. O Presidente Lula, este ano, demonstrou atenção especial a
Minas Gerais. Muitas vezes, nós, da Oposição e da Situação, estivemos
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no Palácio do Governador para assinar convênios, tendo em vista
recursos do Governo Federal. Pode-se dizer: por ser Federação, isso é
importante. Todavia, durante muitos anos, Minas ficou excluída. Agora,
independentemente de o Governador ser-lhe oposição, Lula fez esse
compromisso. Ou seja, independentemente de partido, fez parcerias com
os Governos dos Estados e com os municípios. Foi feito um convênio
entre a FUNASA e mais de 100 Prefeituras, tendo em vista o
saneamento, sobretudo de cidades pequenas, cujos Prefeitos são de
vários partidos, inclusive de oposição.

Trata-se de uma atitude correta, o que constitui sua obrigação.
Defendemos a verdadeira democracia. No entanto, antes os fatos não
aconteciam dessa maneira. Somos testemunhas do compromisso do
Governo Federal com o povo. E o que queremos que aconteça em todos
os municípios. Desejamos que os Prefeitos que tomarão posse agora,
independentemente de serem da Situação ou da Oposição, tenham
compromisso com o povo. Não poderá haver perseguição. Infelizmente,
no tocante à cidade onde resido, não posso fazer essa afirmação. De
certa forma, tenho até elogiado o Governador, que é do mesmo partido
do Prefeito que governa a nossa cidade. O relacionamento que temos
com ele é respeitoso. Infelizmente, nas cidades, nem sempre isso
acontece. Não podemos aceitar a exclusão e a perseguição, pois são
próprias de uma política atrasada.

Esperamos que os 77 Deputados da Casa, independentemente de
partido, possamos afirmar que realmente realizam nas cidades um
governo para todos.

Hoje uma companheira relembrou que, antes, o Lula usava
freqüentemente a estrelinha do PT, mas, depois de eleito, passou a usar
a bandeira do Brasil. E isso o que temos de fazer. A Situação e a
Oposição são salutares para a democracia, mas temos de ter
compromisso com o todo.

A imprensa hoje mostrou várias manchetes: "Cresce índice de
aprovação do Governo Federal.". O debate não ficará para o ano que
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vem, porque já começou este ano. Vimos outra manchete: "Brasileiro crê
em melhora econômica.". Então, é esperança do nosso povo. Por quê?
Porque é um trabalho sério.

Hoje ouvi outro comentário interessante de um Deputado, que nem é da
Oposição, sobre o papel importante da Polícia Federal. A corrupção está
sendo realmente explodida pelo País inteiro, ou seja, é o câncer da
corrupção, que ninguém da Casa pode aceitar. A Polícia Federal está
cumprindo o seu papel seriamente para que seja erradicada do País. Se
isso acontecer, a maioria da população, os trabalhadores e os excluídos,
contarão com bom avanço. Dizem que em alguns lugares, há algum
tempo, somente lO% dos recursos públicos chegavam às bases. Isso é
um absurdo.

Temos de nos respeitar, e não aceitar sermos chamados de
demagógicos ou covardes. Isso não é a verdade. Temos de nos respeitar
como pessoa, unindo-nos no objetivo comum, como aconteceu na Mesa,
discordando apenas ideologicamente. O papel da Situação e da
Oposição, em uma verdadeira democracia, é muito importante para
contribuirmos com o povo mineiro.

No encerramento deste ano, houve, neste parlamento, muitos pontos
positivos, e grandes divergências com o Governo do Estado. Temos de
trabalhar para que haja avanço. Há alguns pontos que devem ser
valorizados a fim de que o povo mineiro saia ganhando. Como Oposição,
temos feito isso.

Tenho viajado muito e dito que somos oposição propositiva e
respeitosa. Questionamos para ajudar a avançar e contribuímos com o
que for bom para povo. Esse é o nosso papel. Agradecemos a
contribuição de todos os que estiveram nesta Casa, o dia todo, ouvindo
todas as falas até esperar a votação. Esse é o papel do movimento
organizado para garantir os seus direitos. Muito obrigada.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Sr. Presidente, verificando a
insuficiência de quórum e a convocação para a reunião extraordinária às
20 horas, solicito que V. Exa. encerre, de plano, a reunião.
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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 as reuniões
extraordinárias de logo mais. às 20 horas, e de amanhã, dia 16, às 9 e às
20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 72 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2' SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA. EM 13/12/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2 Parte (Ordem

do Dia): l Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n os 117 e 1.062/2003 e 1.795, 1.797.
1.798 e 1.799/2004 e dos Projetos de Resolução n o

s 1.973, 1.974 e
1.975/2004: aprovação - 2 3 Fase: Decisão da Presidência - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento da Deputada Jô Moraes:
aprovação - Votação, em l o turno, do Projeto de Lei Complementar nt'
38/2003: renovação da votação do projeto. salvo emenda e destaque:
chamada de votação nominal: aprovação: renovação da votação da
Emenda n° 1: chamada de votação nominal: aprovação; questão de
ordem: leitura e renovação da votação da Emenda n° 2: chamada de
votação nominal: rejeição - Votação, em 1 turno, do Projeto de Lei n°
565/2003: requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada: aprovação
do requerimento - Discussão, em l turno, do Projeto de Lei n° 12/2003:
apresentação das Emendas n os 4 e 5; encerramento da discussão:
encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de Meio
Ambiente - Discussão, em 1' turno, do Projeto de Lei n° 625/2003;
apresentação do Substitutivo n° 1; encerramento da discussão:
encaminhamento do projeto com o substitutivo à Comissão de Educação
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- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.931/2004; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
425/2003; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
574/2003; designação de relator: emissão de parecer pelo relator;
encerramento da discussão: aprovação - Discussão, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 1.093/2003; aprovação - Discussão, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 1.188/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno
- Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.207/2003; aprovação na
forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei
n 1.908/2004; discurso do Deputado Weliton Prado; questões de ordem;
encerramento da discussão: votação do projeto, salvo emenda;
aprovação na forma do vencido em 1° turno: votação da Emenda n° 1;
rejeição - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de
Lei n° 1.893/2004; discurso do Deputado André Quintão: 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 - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacifico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria Olívia - Manha
Campos - Manos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre
João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
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Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton Prado.
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.

i' Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário, procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência
vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 1" Fase, com a apreciação de
pareceres e de requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos
117/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder
Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Ouro Fino: e
1.062/2003, da Deputada Lúcia Pacífico, que altera a Lei n° 13.136, de
12/1/1999: e 1.795/2004. do Governador do Estado, que autoriza a
abertura de crédito suplementar de R$35.200.000.00 ao orçamento fiscal
do Estado de Minas Gerais, em favor do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais; 1.797/2004, do Governador do Estado, que autoriza a
abertura de crédito suplementar de R$1.834.800,00 ao orçamento fiscal
do Estado de Minas Gerais, em favor do Tribunal de Justiça Militar do
Estado de Minas Gerais; 1.798/2004, do Governador do Estado, que
autoriza a abertura de crédito suplementar de R$91.000.284.00 ao
orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais, em favor do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais: 1.799/2004, do Governador do
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Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
R$11.290.516,00 ao orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais, em
favor do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais( A sanção.); e
dos Projetos de Resolução n os 1.973/2004, da Comissão de Fiscalização
Financeira, que ratifica o regime especial de Tributação 001/2004, nos
termos do art. 70 da Lei n° 15.292. de 5/8/2004: 1.974/2004, da Comissão
de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de Tributação
003/2004, nos termos do art. 7° da Lei n° 15.292, de 5/8/2004; e
1.975/2004, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o
Regime Especial de Tributação 007/2004, nos termos do art. 70 da Lei n°
15.292. de 5/8/2004. (A promulgação.)

2° Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1° Fase, a

Presidência passa à 2° Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o art. 83 do

Regimento Interno, torna sem efeito a votação, em 10 turno, do Projeto de
Lei Complementar n 38/2003. e vai renovar a sua votação.

Mesa da Assembléia, 13 de dezembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Jô Moraes,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de
Lei n° 1.893/2004 seja apreciado em último lugar. Em votação. o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 38/2003, do
Tribunal de Contas, que altera dispositivos da Lei Complementar n° 33,
de 28/6/94, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
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opina pela aprovação do projeto com as Emendas n os 1 e 2, que
apresenta. A Presidência informa ao Plenário que deferiu requerimento
do Deputado Rogério Correia, solicitando a votação destacada da
Emenda n° 2 ao Projeto de Lei Complementar n° 38/2003. A Presidência
vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso 1, c/ c o art. 263. inciso 1. do
Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emenda e destaque.
Com a palavra o Sr. Secretário para proceder à chamada dos Deputados
para a votação nominal.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a chamada.).
- Respondem sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Chico Simões - Antônio Carlos

Andrada - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento -
Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade -
Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Maria Olívia - Marília Campos - Manos Fernandes - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram sim 51 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda e destaque. Em
votação, a Emenda n° 1. Com a palavra o Sr. Secretário para proceder à
chamada dos Deputados para a votação nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Antônio Carlos Andrada -

Leonardo Moreira - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise -
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Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando
Faria - Adaiclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Júlio - Arien Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva
- Dimas Fabiano - Djaima Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Jayro Lessa -
Jô Moraes - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Maria Olívia - Manha Campos - Marlos Fernandes - Olinto
Godinho - Padre João - Pauto Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda n° 1.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, solicito a leitura da

Emenda n° 2.
O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário, para

proceder à leitura da Emenda n° 2.
O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 2, que foi publicada na edição do

dia 1/7/2004.).
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 2. Com a palavra o Sr.

Secretário para proceder à chamada dos Deputados para a votação
nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "não" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Antônio Carlos Andrada -

Leonardo Moreira - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento - Gil Pereira -
Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dihzon Meio - Antônio Andrade -
Luiz Fernando Faria - Adalciever Lopes - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Júlio - Anlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Jayro
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Lessa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Marília Campos - Manos Fernandes - Olinto Godinho - Padre
João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram não 48 Deputados. Não houve voto
favorável. Está rejeitada a Emenda n° 2. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei Complementar n° 38/2003 com a Emenda n° 1. A
Comissão de Administração Pública.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 565/2003. do Deputado
Fábio Avelar, que dispõe sobre política estadual de estimulo à construção
de barragens e de desenvolvimento econômico das regiões dos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando o
adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1 turno, do Projeto de Lei n° 12/2003. do Deputado
Ricardo Duarte, que dispõe sobre o estabelecimento de normas de
segurança e mecanismos de fiscalização no uso das técnicas de
engenharia genética e liberação, no meio ambiente, de organismos
geneticamente modificados no Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n' 1, da Comissão de
Justiça, com as Emendas n

o
s 1 a 3, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas n

o
s 1 a 3. da

Comissão de Meio Ambiente. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vêm à Mesa as Emendas n os 4 e 5. do Deputado Paulo Piau. que
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foram publicadas na edição do dia 14/12/2004.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto
duas emendas do Deputado Paulo Piau, que receberam os n°s 4 e 5, e
que, nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o
projeto com as emendas à Comissão de Meio Ambiente para parecer.

Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 625/2003. dos Deputados
Adalciever Lopes e Luiz Fernando Faria, que determina a inclusão de
conteúdo referente à cidadania nos currículos do ensino fundamental. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto, com a
Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Educação opina pela
aprovação do projeto, com a Emenda n° 1. da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa o Substitutivo n° 1, dos Deputados Adalclever Lopes e
Luiz Fernando Faria, que foi publicado na edição do dia 14/12/2004.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um
substitutivo dos Deputados Adalclever Lopes e Luiz Fernando Faria, que
recebeu o número 1. e que. nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento
Interno, encaminha o projeto com o substitutivo à Comissão de Educação
para parecer.

Discussão. em l o turno, do Projeto de Lei n° 1.931/2004. do Governador
do Estado, que dispõe sobre a transformação de cargos do Quadro
Especial de Cargos de Provimento em Comissão da Administração Direta
do Poder Executivo, de que trata a Lei Delegada n° 108, de 29/1/2003. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,
o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
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aprovado, em 1 turno, o Projeto de Lei n° 1.931/2004 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 425/2003, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Poço Fundo o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 574/2003. do Deputado
Luiz Humberto Carneiro, que estabelece condição obrigatória para o
repasse de recursos aos municípios para programa de urbanização. A
Comissão do Trabalho perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos do §
20 do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa relator da
matéria o Deputado Márcio Kangussu. Com a palavra, o relator, para
emissão do seu parecer.

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 574/2003
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro. o Projeto de Lei n°
574/2003 tem por objetivo estabelecer condição obrigatória para o
repasse de recursos aos municípios para programa de urbanização.

Aprovado no 1° turno, na forma proposta, e tendo em vista a perda de
prazo pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social,
designada para emitir parecer para o 2 0 turno, a matéria foi incluída em
ordem do dia, nos termos do art. 145, § 2°, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem por objetivo condicionar os repasses de

recursos efetuados pelo Estado aos municípios, para fins de urbanização,
à comprovação, no respectivo projeto, de pleno acesso de pessoas
portadoras de deficiência, conforme determinam as normas da
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Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Os grupos hipossuficientes têm merecido tratamento digno e

oportunidades de inserção social, por força do estabelecido na
Constituição de 1988. Precisam contar com tutela especial para que se
torne efetiva a igualdade perante a lei. Dessa forma, necessária se faz a
hoje decantada discriminação positiva, que leva à concretização da
norma constitucional na sociedade.

O inciso XIV do art. 24 da Carta Magna delega ao Estado a
competência concorrente de legislar sobre "proteção e integração social
das pessoas portadoras de deficiência'. Graças a esse dispositivo, Minas
Gerais já conta com ampla legislação, além da federal, que visa à
proteção dos hipossuficientes. Podemos citar a Lei n° 12.666, de 4/11/94,
que afirma ser do Estado a incumbência de assegurar o amparo ao
hipossuficiente e o respeito a sua dignidade e bem-estar.

A proposição em análise prima pelo largo alcance social e vem
enriquecer o que já foi estabelecido sobre a matéria, pois impõe um
condicionante para repasse governamental, o que induz ao cumprimento
da legislação.

Podemos afirmar que o projeto não deixa margem a dúvidas na
interpretação; é claro sob todos os aspectos, o que permitiu sua
tramitação normal até a presente fase.

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

574/2003. no 20 turno, na forma proposta.
Aproveito para parabenizar o nobre Deputado Luiz Humberto Carneiro

pela feliz iniciativa desse projeto de lei.
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados ,que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.093/2003, do Deputado
Leonardo Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
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Poço Fundo o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.188/2003, do Deputado
Doutor Viana, que dispõe sobre a proibição de veiculação de mensagens
de conteúdo impróprio ou inadequado em embalagem de produtos
destinados à comercialização para crianças e adolescentes no Estado de
Minas Gerais. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o
Projeto de Lei n° 1.188/2003 na forma do vencido em 1° turno. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.207/2003, do Deputado
Padre João, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo às
Microdestilarias de Álcool e Beneficiamento de Produtos Derivados da
Cana-de-Açúcar e dá outras providências. A Comissão de Turismo opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.207/2003 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.908/2004. do Governador
do Estado, que cria Bolsa de Incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico, destinada a servidor público estadual. A Comissão de
Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com
a palavra, para discuti-lo, o Deputado Weliton Prado.
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O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, o Projeto de Lei n°
1.908/2004, do Governador do Estado de Minas Gerais, cria a Bolsa de
Incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, destinada a
servidor público estadual.

Na semana passada, fiquei indignado em ouvir um dos maiores
absurdos que já ditos nesta Casa. Um Deputado, representando o
Governo do Estado, teve a.....( - Palavra expungida por determinação do
Sr. Presidente) de dizer que está sobrando dinheiro na FAPEMIG e que
ela não possui projetos suficientes a serem liberados. Isso é um absurdo,
uma mentira!

O Governo do Estado não cumpre a legislação: aplicar 1% de tudo o
que é arrecadado no Estado de Minas Gerais em pesquisa e extensão.
Aliás, estava conversando com o Deputado Laudelino Augusto, que faz
parte da Comissão da Fruticultura, e eles apresentaram um projeto no
montante de R$100.000,00, mas apenas R$19.000,00 foram liberados.
Então, dizer que está sobrando dinheiro para a pesquisa é enganação,
enrolação. Assim, exigimos o cumprimento da legislação. Que seja
aplicado o que manda a lei!

Esse é um projeto muito importante que vai beneficiar os servidores do
Estado, criando uma bolsa de incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento
tecnológico. Além disso, apresentamos uma emenda que irá beneficiar os
professores contratados.

Sabemos que há um grande número de professores contratados no
Estado de Minas, que recebem um salário muito pequeno e estão há 11
anos sem aumento. Fazemos uma cobrança aqui: que todos os
professores sejam efetivados, para não haver a necessidade de
designação e contratos, que esses servidores possam solicitar também
bolsa para o seu aperfeiçoamento, o que seria um estímulo à pesquisa e
ao desenvolvimento tecnológico do Estado de Minas Gerais.

Apresento, então, essa emenda e solicito a todos os nobres colegas
que votem favoravelmente a ela.

Deixo claro aqui a minha indignação. Espero que o Governador Aécio
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Neves cumpra o compromisso assumido em campanha: aplicar 1% na
FAPEMIG e 2% de tudo que é arrecadado na Universidade do Estado de
Minas Gerais - UEMG -, além de descentralizá-la, levando-a a várias
regiões do Estado. Que ela seja realmente uma universidade pública,
gratuita e de qualidade! Que o Estado invista em pesquisa e extensão!

Vemos que há projetos que são apresentados, mas, na hora, os
recursos não são liberados. Pouquíssimos são os projetos aprovados.
Portanto, que não venham dizer aqui que há muito dinheiro, que está
sobrando dinheiro na FAPEMIG. Sabemos que isso não é verdade. Muito
obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Solicito a V. Exa. que faça retirar do discurso

do Deputado que me antecedeu a palavra....( - Palavra expungida por
determinação do Sr. Presidente). Caso contrário, daqui a pouco
trataremos uns aos outros com termos piores.

Essa é a solicitação que faço a V. Exa.. por meio desta questão de
ordem. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Eu mesmo, Sr. Presidente, gostaria de
retirar a palavra. Reconheço que fui um pouco enérgico. Mas, realmente,
fiquei indignado, pois ouvi uma coisa que não é realidade. Todos os dias,
estudantes e professores me ligam do Estado inteiro, de regiões mais
pobres, como o vale, do Jequitinhonha, o Norte, reclamando que
apresentam o projeto, mas não há liberação.

Portanto, sabemos que não é verdade que há dinheiro sobrando.
Retiro a expressão e solicito que o Deputado que disse tal coisa faça

uma retratação nesta Casa, assumindo que isso não é verdade. Temos
dados. Aliás, podemos até apresentar um requerimento para provar
quanto o Governo do Estado gasta com pesquisa e extensão. Só com
publicidade houve um gasto maior do que com a FAPEMIG. O valor com
publicidade era da ordem de R$10.000.000,00, suplementado, depois,
para R$30.000.000,00. Portanto, mais do que é gasto com a UEMG, que
recebe uma verba de vinte e tantos milhões de reais.
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O Governador gastou mais com publicidade do que com a Universidade
do Estado de Minas Gerais. Ficamos muito chateados com isso, porque
vemos que a educação não é prioridade para este Governo. Outros
órgãos, como a CEMIG, a COPASA e a CODEMIG, também gastaram
com publicidade.

Retiro, então, a expressão e solicito que o Deputado faça a retratação.
O Sr. Presidente - A Presidência aquiesce à questão de ordem do

Deputado João Leite e determina que seja expungida das notas
taquigráficas a referida palavra. Não há outros oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o
Projeto de Lei n° 1.908/2004 na forma do vencido em 10 turno. A
Comissão de Redação.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
1.893/2004, do Governador do Estado, que dispõe sobre a revisão do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período 2005 a
2007 e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com as Emendas n os 10, 15,16, 17, 23,
24, 25, 26, 49, 52, 55, 56, 59, 60, 64, 67, 77, 78, 81 a 91 e as
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas 5, 11, 13, 14, 18, 19, 22,
27, 28, 30, 31, 34, 35, 39, 46, 50, 51, 53, 54, 63 e 76 e pela rejeição das
Emendas n os 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 20, 21, 29, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 47, 48, 57, 58, 61, 62, 66, 69, 71, 73, 74, 75, 79 e 80. Com a
aprovação das subemendas que receberam o n° 1, ficam prejudicadas as
respectivas emendas. Com a aprovação da Emenda n° 87 e das
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n os 14 e 54, ficam,
também, prejudicadas as Emendas n°5 7, 32, 33 e 68. As Emendas nos
65, 70 e 72 ficam prejudicadas por já estarem contempladas no Plano
Plurianual de Ação Governamental. Em discussão, o projeto. Com a



palavra, para discuti-lo, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente. Sras. Deputadas. Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, estamos discutindo o
Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe sobre a revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período de 2005 a
2007 e dá outras providências.

O PPAG é um mecanismo de planejamento que compõe o sistema
orçamentário - a LDO e a lei orçamentária -, encaminhado pelos
Governos Municipais. Estaduais e Federal, sempre no primeiro ano, com
previsão de prioridades para os quatro anos posteriores.

No ano passado, esta Casa teve a oportunidade de discutir o projeto de
lei do Plano Plurianual encaminhado pelo Governador Aécio Neves. A
Assembléia inovou, ao promover, com o apoio da Mesa e por intermédio
da Comissão de Participação Popular, cinco audiências públicas com o
objetivo de recolher sugestões da sociedade. Naquela oportunidade,
foram apresentadas 203 sugestões, muitas pertinentes ao PPAG, e 32
emendas foram incorporadas ao projeto de lei e depois ao PPAG.
Destaco uma emenda apresentada por várias entidades da área social
que resultou no projeto estruturador de inclusão social de famílias
vulnerabilizadas. Por meio do PPAG, o Governador Aécio Neves
encaminhou a esta Casa 30 projetos considerados prioritários.
Observamos, juntamente com a sociedade, a ausência de um projeto
dirigido à inclusão de famílias pobres no âmbito do planejamento do
Estado e conseguimos uma grande conquista: o 31° projeto. Esse projeto
integra a chamada carteira de projetos estruturadores do Governo
Estadual, por isso não sofre o contingenciamento orçamentário, possui
gerência própria e mecanismos bastante claros por parte da sociedade.
Esse 31° projeto contempla as ações de combate à violência, à
exploração sexual e ao trabalho infantil: de iniciativa de trabalho e renda:
de política de proteção e apoio à infância e à adolescência: de proteção
ao idoso: de apoio às pessoas portadoras de deficiência e de várias
outras iniciativas.
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No ano passado, uma importante emenda proposta pela sociedade foi
incorporada ao PPAG, obrigando o Governo a revisar anualmente o seu
plano. Por que essa emenda é tão importante? No Brasil, é muito comum
planos e leis ficarem apenas no papel. Muitas vezes, eles são feitos sem
a participação popular e não são cumpridos. e os parlamentares que os
votam ou mesmo a sociedade. que em última instância será a
beneficiária, sequer tomam conhecimento do seu desenvolvimento
prático, concreto e objetivo.

Portanto, no ano passado, aprovamos a emenda que obriga a revisão
do PPAG: mais do que isso, a revisão com participação popular.

Nesta linha, em 2004, por meio das Comissões de Participação
Popular, que tenho a honra de presidir. representando o Bloco PT-
PCdoB, e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, presidida pelo
Deputado Ermano Batista, realizamos vários eventos preparatórios e
debates públicos com a sociedade civil.

Destaco os eventos preparatórios. A Escola do Legislativo promoveu
um curso destinado aos militantes que se interessavam em participar do
PPAG, realizou audiências públicas de revisão e atividades técnicas de
disponibilização do acompanhamento da execução orçamentária e
efetuou a publicação da "Revista do Legislativo" sobre o assunto.

Mais uma vez, realizamos essas audiências públicas em parceria com o
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão -
SEPLAG. Das 197 propostas apresentadas nessas audiências públicas,
mais de 80% foram aproveitadas. Havia compatibilização técnica e
respeito aos parâmetros legais estabelecidos. Evidentemente, algumas
geraram requerimentos e solicitação de providências para outros órgãos.
Além disso, muitas foram transformadas em emendas. Precisamente, 59
emendas foram apresentadas ao PPAG e 34 ao orçamento. Dessas 59.
45 foram aprovadas e acolhidas pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. O conjunto dessas emendas se traduz num
volume de R$4.500.000,00. atribuídos a algumas áreas, especialmente a
da política social, aprimorando e aperfeiçoando os 31 projetos
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estrutu radores.
Entre essas emendas, destaco algumas que considero relevantes. A

primeira é dirigida ao projeto estruturador de inclusão social de famílias
vulnerabilizadas - há aproximadamente R$1.650.000,00 referentes a
novos recursos para o Projeto Estruturador n° 31; e às iniciativas de apoio
à pessoa portadora de deficiência na área de amparo às famílias, de
capacitação de conselheiros municipais de assistência e de cooperação
técnica com os municípios. Algumas emendas aprovadas são
fundamentais, pois se dirigem à área da criança e do adolescente.

Destaco as emendas que buscam estimular e implementar programas
para os adolescentes egressos de medidas socioeducativas. Eu, o
Deputado Laudelino Augusto e a Deputada Maria Tereza Lara tivemos a
oportunidade de visitar algumas instituições. O adolescente que cometeu
ato infracional sai da instituição sem oportunidade de qualificação
profissional, de adquirir o primeiro emprego ou de incorporar-se à unidade
de ensino médio. Portanto, muitos retornam ao mundo do crime e da
marginalidade devido à falta de oportunidades.

Além dos recursos para o programa destinado aos egressos,
conseguimos R$300.000,00 para o importante programa de proteção à
criança e ao adolescente ameaçados de morte. Sabemos que muitos dos
adolescentes que saem do tráfico e são violentados e explorados
sexualmente precisam ser protegidos pelo Estado para que tenham o
direito de reconstruir dignamente a sua vida.

Nesta Casa, há um projeto de lei em tramitação que implanta um
programa de proteção à criança e ao adolescente. Conseguimos o
recurso, caso a Assembléia acompanhe o parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Outra emenda aprovada diz respeito ao fornecimento da merenda
escolar para os alunos do ensino médio, em especial aqueles que
estudam à noite, que vêm de famílias mais desprovidas e chegam à
escola com fome. Essa emenda determina critérios para que o Estado
incorpore a merenda escolar ao ensino médio, gradativamente.
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Aprovamos emenda, reivindicada pelo Fórum Mineiro de Educação
Infantil, que trata da destinação de recursos para a capacitação de
professores da educação infantil. A educação de crianças de zero a seis
anos é uma responsabilidade municipal que pode ter o aporte técnico e
financeiro do Estado e da União. Uma rede qualificada deve ser
constituída para implantar a educação infantil nos municípios.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, aproximadamente R$3.1 00.000,00
são destinados às áreas sociais. Ainda é pouco, mas foi resultado de
muita negociação com os Deputados da base do Governo e com o
próprio Governo. Não queremos que essas emendas fiquem no papel,
mas que sejam rigorosamente cumpridas, pois foram objeto de legítima
deliberação popular.

Aprovamos emenda na área de certificação do café, pois o médio e o
pequeno produtores precisam dessa certificação para melhor competirem
no mercado nacional e internacional; na área ambiental, prevendo a
criação do Comitê da Bacia do Rio Jequitinhonha. O Deputado Adalclever
Lopes faz um bom trabalho na região e também sabe que esse rio é um
vetor fundamental para o desenvolvimento econômico da região. Se
recuperado, pode ser importante para a irrigação, o turismo, as atividades
culturais e as várias iniciativas integradas à agricultura familiar. Aquela
região é rica de potencialidades, mas é pobre porque não possui um
projeto de desenvolvimento econômico sustentável que integre as
famílias e promova a distribuição de renda. O Comitê de Bacia do Rio
Jequitinhonha será fundamental para sua recuperação. Na Comissão de
Fiscalização Financeira, outros rios foram incorporados com o
aperfeiçoamento apresentado pelo Deputado Ermano Batista.

Outra emenda está vinculada às atuais exigências e a portas que se
abrem para captação de recursos por meio da implementação das
medidas do Protocolo de Kyoto. Com a questão dos créditos de carbono,
o Estado deve apresentar projetos que captem recursos dos países que
contribuem negativamente para a poluição atmosférica mundial. E preciso
apresentar bons projetos.
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Enfim, as emendas versam sobre os mais variados assuntos, como
saúde, educação, meio ambiente, desenvolvimento econômico, etc. Há,
por exemplo, emendas que estimulam o turismo e a pesca ecológica na
bacia do rio São Francisco, outro rio que tem sido objeto de muito debate
nesta Casa.

Essas emendas tratam de questões vinculadas à região metropolitana,
aos arranjos produtivos locais. São diversas, visto que mais de 230
entidades participaram ativamente.

Todavia, há de se registrar que, em 2005, teremos de enfrentar um
desafio ainda maior. A Assembléia Legislativa avançou muito, quando,
em 2003, pela primeira vez em sua história, realizou audiências públicas,
colhendo 203 sugestões para o PPAG. Em 2004, deu mais um passo,
cumprindo uma emenda popular de revisão do Plano e capacitando os
militantes sociais. Dessa forma, contribuiu para que o Plano fosse
aperfeiçoado, com mais 197 sugestões. Para o próximo ano, o Plano
Plurianual prevê que o Estado deverá promover uma avaliação das metas
físicas do projetos prioritários por região. O Saúde em Casa, o Lares
Gerais, o Pró-Acesso, o Inclusão Digital, o Inclusão Social de Famílias
Pobres, enfim, cada projeto estruturador deverá passar por uma
avaliação descentralizada, regionalizada. Assim, cada região poderá
saber quais ações estão, ou não, sendo realizadas.

Aproveito para fazer aqui um trabalho de sensibilização da sociedade
mineira, a fim de nos organizarmos nas regiões. Isso poderá ser feito pela
Assembléia Legislativa, por meio do conjunto de Deputados e Deputadas,
já que, em cada região do Estado, existe um grupo de parlamentares
realizando um trabalho sério. Tenho certeza de que a nova Mesa, que
será eleita no dia 15, assumirá conosco essa tarefa. Junto com as
comissões permanentes, com os Deputados, com as Deputadas e com o
Governo do Estado, poderá ajudar na organização das audiências
públicas regionais de avaliação do Plano Plurianual para que as
associações locais, de municípios, enfim, para que o cidadão do interior
possa acompanhar os trabalhos da Assembléia Legislativa e dar sua
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opinião. O desenvolvimento regional é o caminho para o desenvolvimento
econômico de Minas. Este Estado tem a dimensão de um país; possui
diversidades, peculiaridades. Portanto, cada uma de suas regiões merece
um projeto próprio, articulado com o poder central. Tenho certeza de que
cada região possui sua vocação; cada região possui boas idéias,
propostas que podem e devem ser acolhidas pelos responsáveis pelo
planejamento público no Estado de Minas Gerais.

Outro fato que nos preocupa é a questão da execução orçamentária.
Sabemos que o primeiro ano de cumprimento de um plano plurianual
sempre é mais difícil. Trata-se do período próprio de acomodação, de
construção das referências técnicas, das referências de procedimentos
administrativos para a viabilização dos programas estruturadores.
Preocupamo-nos porque alguns projetos possuem baixo nível de
execução orçamentária. Como exemplo, citamos o Inclusão Digital, que
tem aproximadamente 3% ou 4%. O mesmo acontece com o Lares
Gerais. Esses projetos poderão ser importantes para o Estado, mas
apresentam nível de execução orçamentária muito aquém. Além da
execução orçamentária, temos de avaliar a execução das metas físicas. E
possível que se tenha uma alta execução orçamentária, porém com
pouco impacto na vida das pessoas. E importante que o orçamento seja
realizado, mas as metas a que se propôs o poder público devem ser
atendidas em sua integralidade.

Portanto, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a Assembléia Legislativa
marcou um ponto importante no fortalecimento do Plano Plurianual.

Posso dizer, sem medo de errar, que hoje a Assembléia de Minas
Gerais é a mais avançada no que tange à discussão participativa de
planejamento de médio prazo, uma conquista do conjunto de Deputadas
e Deputados desta Casa, mostrando que aqui se trabalha sério, que aqui
existe a preocupação com as várias regiões e com o interesse público.

O trabalho da Comissão de Participação Popular não teria êxito se não
houvesse a compreensão de todas as comissões permanentes desta
Casa, que fazem um trabalho junto à Comissão. Na própria audiência



pública, vários Deputados e Deputadas abdicaram do direito de
apresentar emendas para que essas fossem feitas por suas respectivas
organizações da sociedade civil.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Nobre Deputado André
Quintão, agradeço-lhe o aparte. Quero parabenizar o trabalho executado
nesta Assembléia. Como V. Exa. bem o disse, a Assembléia de Minas
cumpriu seu papel, fazendo um belo trabalho, abrindo espaços para que
viessem emendas oriundas da população. A Comissão de participação
Popular é importante porque as necessidades acontecem onde o povo,
que sabe de suas necessidades, está.

Em nome dos companheiros desta Casa, parabenizo-o por seu
trabalho, pela dedicação, pelo entusiasmo e pela alegria com que se
envolve, chamando todos os outros Deputados à participação. Quando
um timoneiro, como V. Exa.. Presidente da Comissão de participação
Popular, lidera e influencia positivamente o grupo, as coisas acontecem.
O enriquecimento do PPAG para este ano, com as discussões e as
emendas da Comissão de Participação Popular, está muito relacionado
com seu trabalho.

Precisamos valorizar os companheiros, que cumprem seu papel da
melhor maneira possível. Por isso dou testemunho de seu trabalho, com
o qual a Assembléia e o povo de nosso Estado só têm a ganhar.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado Doutor Viana.
Quero estender esse cumprimento, primeiro, às mais de 230 entidades
participantes. Muitas organizaram e participaram de cursos de formação
da Escola do Legislativo. Sem elas não haveria as audiências públicas.

Registro também a seriedade do corpo técnico da Assembléia, porque
todo esse processo foi realizado graças aos servidores da Assembléia,
que vestiram a camisa da instituição. A rapidez imposta pelo Regimento,
a celeridade da avaliação das propostas para compatibilização técnica, a
necessidade de transformação da idéia de uma entidade numa emenda
compatível tecnicamente com uma lei orçamentária ou com um plano
plurianual exigiu trabalho intenso dos técnicos, nas várias áreas - sociais.
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econômicas, etc. - relacionadas às emendas. Não citarei nomes nem
setores, mas quero ter esse gesto de reconhecimento do conjunto dos
servidores que participaram desse trabalho. O tempo foi exíguo, mas
houve muito empenho e zelo.

Cada idéia, ainda que não fosse pertinente ao Plano Plurianual, foi
analisada e recebeu parecer. Mesmo as não acolhidas receberam
fundamentação técnica e política para sua não-aceitação. Isso se chama
respeito à participação popular, ou seja, as audiências não foram
homologatórias de decisões, não foram simplesmente encontros para
debates de idéias vagas. Elas tiveram objetividade.

Elas conseguiram ampliar em R$4.500.000.00 os recursos, em especial
para a área social em Minas Gerais. Nós, mesmo sem alterar os
recursos, mexemos nas finalidades e nas diretrizes. Por exemplo, no
caso do projeto de reforma de escola estadual, o Estado já tem isso como
prioridade, e o projeto já vem sendo desenvolvido. Mas colocamos como
finalidade desse projeto estruturador que essas reformas sejam feitas
buscando-se a acessibilidade do aluno portador de necessidade especial
e da criança de seis anos. O Estado, ao absorver a criança de seis anos.
tem também de preparar fisicamente a escola para permitir a
acessibilidade dessa criança pequena, que é diferente de uma criança de
oito, nove, dez anos ou de uma pessoa portadora de necessidade
especial.

Destaco que muitas emendas têm o objetivo de aperfeiçoar o
planejamento do Estado sem mexer nos recursos. Na área do Programa
Saúde da Família, é fundamental a participação do assistente social
nessas equipes. Assim como fizemos aqui na Capital, incluímos uma
emenda - que foi acolhida - para a participação do assistente social na
equipe de saúde da família. Esse profissional é fundamental para um
diagnóstico ou um trabalho inter-setorial de acolhimento e apoio à família.

Cada proposta foi muito analisada pelo conjunto dos técnicos da
Assembléia. Não poderia deixar também de mencionar o trabalho da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, na Presidência do
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Deputado Ermano Batista, que também foi relator, e da Comissão do
Orçamento, com o relator Deputado Antônio Andrada. Eles tiveram a
sensibilidade de acolher essas emendas no conjunto das emendas
apresentadas pelos Deputados e também pela comissão.

Nesse processo. o Governo do Estado, por meio da Secretaria de
Planejamento, dialogou e negociou. Muita coisa que gostaríamos que
fosse incluída ainda não foi incluída, mas já é um avanço o fato de o
Governo ter colocado à disposição os seus técnicos e seus gerentes. No
aspecto da análise do Plano Plurianual, isso mostra um relacionamento
respeitoso para com a Assembléia Legislativa. A população, o Estado e a
Assembléia ganham, porque vão instituindo, independentemente da
nossa presença ou dos Deputados e Deputadas. a criação de uma cultura
de avaliação participativa dos instrumentos de planejamento do Estado. E
isso o que precisamos fortalecer.

Aqui me dirijo aos Prefeitos, às Prefeitas, aos Vereadores e às
Vereadoras eleitas espalhados por Minas Gerais. No ano de 2005, cada
município terá de apresentar o seu Plano Plurianual. Espero que os
municípios e as Câmaras Municipais sigam o exemplo da Assembléia e
promovam debates sobre o seu futuro. Que cada Câmara Municipal
receba o Plano Plurianual do Prefeito ou da Prefeita eleita e promova
debate público. Que integre o seu plano municipal com propostas de
desenvolvimento regional. Que integre o seu plano municipal com o plano
de prioridades do Governo do Estado e com o PPA, o Plano Plurianual do
Governo Federal.

Esse nosso trabalho de multiplicação, de divulgação dessa experiência
poderá ajudar muito os municípios de Minas Gerais a estimularem
também a participação popular.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Obrigado, Deputado. Esta noite,
a Casa homenageará um dos grandes parlamentares da história desta
Assembléia. O ilustre Deputado Dalton Canabrava completa 50 anos de
vida pública, tendo sido Deputado por seis mandatos. Estendemos esse
convite a todos os colegas e aos gabinetes, para que estejam aqui, hoje.
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às 20 horas.
O Deputado lutou muito contra a ditadura militar e a favor da

democracia no Estado e no País. O convite já foi feito pela imprensa, mas
reforçamos neste instante, agradecendo, mais uma vez, o aparte do
colega André Quintão.

O Deputado André Quintão - Não podemos nos esquecer também de
que, no ano passado, o Deputado Sebastião Helvécio, relator das
propostas apresentadas ao Plano Plurianual, muito nos ajudou.

Questão de Ordem
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. o

encerramento, de plano, desta reunião.
Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência verifica, de
plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 733 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 14/12/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - i Parte: Ata - 2 Parte (Ordem

do Dia): 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Rogério Correia; aprovação -
Discussão, em 1 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
83/2004; discurso do Deputado Weliton Prado: questão de ordem:
suspensão e reabertura da reunião; encerramento da discussão: discurso
do Deputado Sargento Rodrigues; votação do Substitutivo n° 1: chamada
de votação nominal: aprovação - Discussão, em 10 turno, do Projeto de
Lei n° 1.168/2003: encerramento da discussão: votação do Substitutivo n°
2: aprovação: prejudicial idade do Substitutivo n° 1 - Discussão. em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.595/2004; apresentação do Substitutivo n° 2;
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encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com o
substitutivo à Comissão de Defesa do Consumidor - Discussão, em l
turno, do Projeto de Lei n° 1.611/2004; aprovação com a Emenda n° 1 -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 982/2003; apresentação da
Emenda n° 1; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo
emenda; aprovação na forma do vencido em l turno; votação da
Emenda n° 1; rejeição - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1068/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno com as
Emendas n

o
s 1 e 2 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n°

1.084/2003; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno com a Emenda
n° 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.455/2004; aprovação
- Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.597/2004; aprovação na
forma do vencido em 1° turno - Prosseguimento da discussão, em turno
único, do Projeto de Lei n° 1.893/2004; encerramento da discussão -
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 - Adaiclever Lopes
- Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biei Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - 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 - João Leite - José Henrique - José
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo
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Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Vanessa
LLICaS - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - 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. 20-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1' Parte
Ata

- O Deputado Doutor Ronaldo, 2°-Secretário "ad hoc, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
2' Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência
vai passar à 2' Parte da reunião, em sua 2' Fase, uma vez que não há
matéria a ser apreciada na 1' Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento dos Deputados Alberto

Pinto Coelho e Rogério Correia solicitando a inversão da pauta desta
reunião, de modo que os Projetos de Lei n° 1.16812003. 1.595 e
1.611/2004, 982. 1.068 e 1.08412003 e 1.455 e 1.587/2004 sejam
apreciados logo após a Proposta de Emenda à Constituição n° 83/2004,
nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
83/2004, do Deputado Sargento Rodrigues e outros, que altera o § 1° do
art. 36 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela
aprovação da proposta na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
discussão, a proposta. Com a palavra, para discuti-ia, o Deputado Weliton
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Prado.
O Deputado Weliton Prado - A Proposta de Emenda à Constituição n°

83/2004. do Deputado Sargento Rodrigues, é muito importante.
Infelizmente, não vemos que a segurança esteja sendo valorizada. As
viaturas estão totalmente sucateadas em todo o Estado de Minas Gerais.
Estive conversando ontem com o Dr. Ramom, Delegado da Regional de
Uberlândia, sobre os problemas enfrentados pelo setor de segurança
pública em Minas Gerais. Fiquei estarrecido porque, há 20 anos,
Uberlândia tinha 130 policiais civis e hoje tem somente 150. Se
compararmos o efetivo da Polícia Civil de Uberlândia com o de outras
cidades, veremos que a região do Triângulo carece de um aumento
efetivo do número de policiais, bem como de equipamentos. Essa
proposta vem criar o Fundo Estadual de Segurança Pública, para que
tenhamos garantidos, no orçamento do Estado, recursos para a
segurança. A cada dia que passa, aumentam os índices de criminalidade.
Estamos falando de questões estruturais. Não se investe em educação
nem na área social. O Governo do Estado gastou mais em publicidade do
que com a UEMG. Ele gastou em torno de R$30.000.000,00 só em
publicidade e ainda pediu suplementação, porque o valor previsto no
orçamento era de R$10.000.000,00. Dos R$119.000.000,00 previstos
para 2004 para o programa de redução da criminalidade, o Governo
investiu apenas 20%. O Fundo para a Infância e Adolescência tem
previsão orçamentária de R$1.800.000,00 provenientes de doações de
pessoas físicas e instituições privadas. O piso salarial dos professores da
1 a 4a séries do ensino fundamental é de R$212,00 mensais, menor que
o salário mínimo. Por isso, nos posicionemos favoravelmente à Proposta
de Emenda à Constituição n° 83/2004, que é muito importante. Ela
garantirá recursos para a segurança pública.

Quero passar à fundamentação do projeto. Essa proposta foi aprovada
pela Comissão de Constituição e Justiça. (- Lê o parecer da Comissão
Especial, que foi publicado na edição do dia 4/11/2004.)

0 Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero alertar a V. Exa.
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de que o tempo de funcionamento de várias comissões está terminando.
Caso isso ocorra. não teremos quórum para votar, inclusive a proposta,
que é de grande importância para a bancada de V. Exa. Peço que seja
mais objetivo na discussão. pois os Deputados precisam estar em
Plenário para a votação. uma vez que a proposta necessita do quórum
qualificado de 48 votos a favor para ser votada e aprovada em l turno.

Faço um apelo ao Deputado Mauri Torres. Presidente desta Casa, para
que solicite a presença dos Deputados que estão se dirigindo para as
comissões, pois hoje temos mais de dez comissões em funcionamento.
Peço ao Deputado Weliton Prado que tenha essa compreensão. O
Deputado Chico Simões tem lutado arduamente. e o Governador Aécio
Neves está orientando sua bancada para aprovar a proposta de emenda
à Constituição.

O Deputado Weliton Prado - Sabemos que essa proposta de emenda à
Constituição se tornou uma novela. Estamos lutando há muitos meses
para que a Proposta de Emenda à Constituição n° 83 seja aprovada
nesta Casa. A proposta tem o apoio de toda a Bancada do PT, do
PCdoB, e nosso Bloco é favorável à sua aprovação, mas temos de nos
aprofundar em seus detalhes.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito a suspensão da

reunião para entendimento entre as Lideranças sobre a apreciação das
matérias constantes na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pelo Deputado Weliton Prado, vai suspender a reunião por 5
minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Não há outros

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.
260, inciso 1. c/c O art. 263, inciso 1. do Regimento Interno. Com a palavra,
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para encaminhar a votação, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas. nestes seis anos de mandato entendemos que, sem a
aquiescência, sem o voto e sem a colaboração dos demais Deputados
desta Casa - são necessários 48 votos a favor -, não conseguiremos
aprovar uma proposta de emenda à Constituição. Precisamos da
compreensão dos colegas parlamentares não só para votar, mas também
para subscrever a proposta de emenda à Constituição. Quarenta e um
Deputados a assinaram juntamente conosco. Portanto, não se trata de
uma proposta gelada.

Além da compreensão dos Deputados, queremos ressaltar que essa
proposta de emenda à Constituição determina que o Estado de Minas
Gerais cumpra o que está previsto na Lei Complementar Federal n°
51/85, ou seja, a aposentadoria dos policiais civis ocorrerá após 30 anos
de serviços, desde que 20 anos sejam de natureza estritamente policial.

Queremos agradecer ao Governador Aécio Neves, pois sem ele não
teríamos como aprovar essa proposta de emenda à Constituição. Já há
uma orientação do Líder de Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho,
para que a base caminhe nessa mesma direção.

Fazemos esse registro e parabenizamos o Governador Aécio Neves,
que vem resgatar justiça, em especial com essa legislação, que vem
resgatando direitos, não só dos policiais civis, como também dos policiais
militares, alijados do processo pela Constituição. Fazemos um registro ao
Governador Aécio Neves, aos Deputados Alberto Pinto Coelho e Antônio
Carlos Andrada e aos demais parlamentares, sem cuja presença não
poderíamos aprovar essa proposta de emenda à Constituição.
Encaminhamos favoravelmente, fazendo um apelo aos parlamentares
para que permaneçam em Plenário, para votarmos a matéria.
Certamente, a Polícia Civil ganhará muito, porque dissiparemos de uma
vez por todas a dúvida que hoje está sendo resolvida nos tribunais, com a
argüição na justiça do direito de aposentaradoria aos 30 anos de serviço,
tendo em vista tratar-se de profissão perigosa e insalubre, que requer



tratamento específico diante da função árdua exercida pelos
companheiros da Polícia Civil. Solicitamos a V. Exa. que submeta à
apreciação do Plenário proposta de emenda à Constituição. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1. Com  a palavra o Sr.
Secretário para proceder à chamada dos Deputados para a votação
nominal.

O Sr. Secretário ( Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a chamada.).
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Chico Simões - Antônio Carlos

Andrada - Rogério Correia - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira - Elmiro
Nascimento - Gil Pereira - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão -
Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adaiclever Lopes - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão
- Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro
Silva - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jô
Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Padre
João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo n° 1. Fica, portanto, aprovada, em
1° turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 83/2004 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão Especial.

Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 1.168/2003, do Deputado
Biel Rocha, que cria o Projeto Núcleos Esportivos de Treinamento e
Pesquisa. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Educação opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2.
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que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1. da Comissão de
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Educação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o Substitutivo n° 2. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a
aprovação do Substitutivo n° 2, fica prejudicado o Substitutivo n° 1. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.168/2003 na forma
do Substitutivo n° 2. A Comissão de Educação.

Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 1.595/2004, do Deputado
Chico Simões, que dispõe sobre a interrupção no abastecimento de água
e coleta de esgoto por falta de pagamento da conta de consumo. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Defesa do
Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n°
1, apresentado pela Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N°2 AO PROJETO DE LEI N° 1.595/2004

Dispõe sobre a interrupção no abastecimento de água e na coleta de
esgoto por falta de pagamento da conta de consumo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A falta de pagamento pela prestação dos serviços de

abastecimento de água e de coleta de esgoto. prestados por
concessionária pertencente à administração pública do Estado, sujeita o
cliente ou titular do imóvel à interrupção dos serviços, respeitadas as
seguintes condições:

- Para efeito de negociação da divida, a concessionária deverá
disponibilizar, a pedido do cliente, o parcelamento do débito e a escolha
da data de pagamento das próximas contas mensais;
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II - A concessionária deverá enviar comunicação ao cliente, em prazo
não inferior a 10 (dez) dias da possível interrupção, informando mês e
valor do débito;

lii - Para cliente inadimplente, com histórico anterior mínimo de seis
meses de pontualidade no pagamento, será emitida comunicação de
débito e não haverá a interrupção dos serviços;

IV - A interrupção do abastecimento de água será executada em duas
fases:

a) A primeira, simples, permitindo ao cliente a auto-religação após
efetivado o pagamento da conta, será executada antes da conta mensal
seguinte;

b) A segunda, definitiva, sendo sua religação feita exclusivamente pela
concessionária, será executada após a segunda conta em débito e antes
da terceira conta a ser faturada;

V - E vedada a inscrição nos serviços de proteção ao crédito do cliente
com apenas uma conta vencida.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2004.
Fábio Avelar
Justificação: A prestação de serviços pelo poder público, sob regime de

concessão ou permissão, é regulada pelo art. 175 da Constituição da
República, que prevê edição de lei sobre o regime, o controle, a
fiscalização e a revogação da concessão ou permissão.

Ao regular a matéria, a Lei Federal n° 8.987, de 13/2/95, autoriza a
interrupção da prestação dos serviços nos casos de emergência ou de
inadimplência do usuário. Trata-se de providência que é adotada para
resguardo da segurança das instalações e da própria continuidade do
serviço.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto um
substitutivo do Deputado Fábio Avelar, que recebeu o n° 2, e que, nos
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termos do § 2 do ai. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto com
o substitutivo à Comissão de Defesa do Consumidor para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.611/2004. da Deputada
Marília Campos, que proíbe o uso, a fabricação, a comercialização, a
locação, a cessão, o empréstimo e a transferência, a qualquer titub, de
prensa mecânica excêntrica com mecanismo de engate por chaveta e de
prensa mecânica de fricção no Estado e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão do Trabalho perdeu prazo para
emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto. salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.611/2004 com a Emenda n°
1. A Comissão do Trabalho.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 982/2003, do Deputado
Rémolo Aloise, que estabelece normas para a realização de promoções
em estabelecimentos comerciais e dá outras providências. A Comissão
de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 982/2003

Altera a redação do ai. 1°:
1 - A oferta, por estabelecimento comercial varejista, de

mercadoria em promoção ou liqüidação, decorrida a primeira metade de
seu prazo de validade, estando a mercadoria nos três meses anteriores
ao vencimento desse prazo, fica condiconada à informação ao
consumidor de seu prazo de validade no ponto de venda.

Sala das Reuniões, de de 2004.



Olinto Godinho
Justificação: Nossa intenção, ao apresentarmos esta emenda, é a de

propiciar aos proprietários de ponto de venda maior prazo para afixar o
prazo de validade das mercadorias em promoção ou liqüidação.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que.no decorrer da discussão,foi apresentada ao projeto uma
emenda do Deputado Olinto Godinho, que recebeu o n° 1, e que. nos
termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, será votada
independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o
Projeto de Lei n° 982/2003 na forma do vencido em l o turno. A Comissão
de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.068/2003, do Deputado
Paulo Piau. que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter os imóveis
que especifica ao Município de ltuiutaba. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10

turno, com as Emendas n os 1 e 2. que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,
o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as
Emendas n

o
s 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto.
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.068/2003 na forma do
vencido em 1° turno, com as Emendas n

o
s 1 e 2. A Comissão de

Redação.
Discussão, em 2 0 turno, c

Ana Maria Resende, que
disposto no inciso VIII da
estabelece as diretrizes e

o Projeto de Lei n° 1.084/2003. da Deputada
estabelece normas para o cumprimento do
Lei Federal n° 9.394, de 20/12/1996, que
bases da educação nacional e dá outras
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providências. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 10 turno, com a Emenda n" 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto.
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.084/2003 na forma do
vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.455/ 12004, do Deputado
Gilberto Abramo, que acrescenta parágrafo ao art. 3° da Lei n.° 12.903.
de 23/6/98. que define medidas para combater o tabagismo e similares no
Estado, nos locais que menciona. A Comissão de Saúde opina pela
aprovação do projeto. Em discussão. o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados , que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.597/2004, do Deputado
Fábio Avelar, que autoriza a reversão de imóvel ao patrimônio do
Município de Felisburgo. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.597/2004 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
1.893/2004, do Governador do Estado. que dispõe sobre a revisão do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período de
2005 a 2007 e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 10,
15,16. 17, 23, 24, 25, 26, 49, 52. 55, 56. 59, 60, 64, 67, 77. 78. 81 a 91 e
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as Subemendas que receberam o n° 1 apresentadas às Emendas 5, 11,
13, 14. 18, 19, 22, 27. 28. 30, 31, 34. 35, 39, 46, 50, 51,53,54.63 e 76 e
pela rejeição das Emendas n°s 1, 2, 3, 4. 6, 8, 9, 12, 20, 21, 29, 36, 37,
38. 40. 41, 42. 43. 44, 45, 47, 48. 57. 58. 61. 62. 66. 69. 71. 73, 74. 75. 79
e 80. Com a aprovação das Subemendas que receberam o n° 1, ficam
prejudicadas as respectivas emendas. Com a aprovação da Emenda n°
87 e das Subemendas que receberam o n° 1 apresentadas às Emendas
n

o
s 14 e 54. ficam, também, prejudicadas as Emendas n

o
s 7. 32. 33 e 68.

As Emendas n°s 65, 70 e 72 ficam prejudicadas por já estarem
contempladas no Plano Plurianual de Ação Governamental. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, como V. Exa. pode

perceber, não há quórum para a continuação dos trabalhos. Assim,
pedimos que encerre, de plano, esta reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião
especial também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

- Sem revisão do orador.

ATA DA 22 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2' SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 1 Sa LEGISLATURA. EM 7/1212004
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João

Bittar e Sidinho do Ferrotaco (substituindo este ao Deputado Olinto
Godinho, por indicação da Liderança do PSDB) e a Deputada Cecilia
Ferramenta, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental. o Presidente, Deputado João Bittar. declara aberta a reunião
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e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Cecília
Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Fernando
Antônio Fagundes Reis. Secretário Particular do Governador do Estado,
publicado no Diário do Legislativo do dia 3/12/2004. e cartão do Sr.
Sebastião Lucas Filho, Secretário Executivo da Associação dos
Municipios da Microrregião do Vale do Rio Grande, publicado no Diário
do Legislativo do dia 3/12/2004. 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 3.677 a 3.700, 3.723 a 3.728 e
3.742 a 3.747/2004. 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, 14 de dezembro de 2004.
João Bittar, Presidente - Paulo Cesar - Ana Maria Resende.
ATA DA 2/ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUI ÇÃO N° 83/2004, EM 15/1212004

As 9h55min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Chico
Simões, Ermano Batista e Sidinho do Ferrotaco, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Chico
Simões, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sidinho do Ferrotaco, 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 constatne na pauta. 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. Após discussão e
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votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 20 turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n° 83/2004 na forma do vencido no 1° turno
(relator: Deputado Ermano Batista). A Presidência suspende a reunião
para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, é aprovada a ata.
Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos
parlamentares. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2004.
Chico Simões. Presidente - Erniano Batista - Sidinho do Ferrotaco.
ATA DA 24 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2' SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 15/12/2004
Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Adalclever Lopes. Sidinho do Ferrotaco e
Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental. o Presidente, Deputado Adalciever Lopes, declara aberta a
reunião e. em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sidinho
do Ferrotaco, 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 ia 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 10 turno, do Projeto de Lei n° 625/2003 na
forma do Substitutivo n° 2. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário. Após votação, é aprovado o Requerimento n°
3.81212004. São aprovados também os pareceres de redação final dos
Projetos de Lei n os 1.889 e 1.894/2004. Registra-se a presença do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a se
realizar no dia 16 de dezembro, Quinta-feira, às 9h30min, determina a



lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende - WeUton Prado.
ATA DA 3 REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 80/2004, EM 16/12/2004

As 10h34min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Paulo Piau. Dalmo Ribeiro Silva e Durval Angelo,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Fábio Avelar e Luiz Humberto Carneiro. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, 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 o parecer sobre
emenda apresentada em Plenário, no 2° turno. Passa-se à 1° Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação da Emenda n° 1 na forma
da Subemenda n° 1, apresentada pelo relator, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. Em seguida. a Presidência suspende a reunião por 5 minutos para
a lavratura da ata desta reunião. Reabertos os trabalhos, o Presidente,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau,
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 da Comissão.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Elmiro Nascimento. Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Durval Angelo -

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

16.296
Comissão Especial

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

art. 90, VIII, c/c o art. 70, inciso li, da Constituição do Estado, opôs veto
parcial à proposição de lei em epígrafe, que institui a Política Mineira de
Incentivo à Incubação de Empresas e Cooperativas.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n"
289/2004, publicada no "Diário do Legislativo" de 25/11/2004.

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

Fundamentação
O dispositivo vetado - art. 20 da proposição - dispõe, em seu inciso 1,

sobre a caracterização do processo de incubação de empresas e
cooperativas e, em seu inciso II, dispõe sobre a caracterização de
incubadora de empresas e cooperativas, para os efeitos da norma
jurídica.

O inciso 1 do referido artigo define o processo de incubação como o
apoio técnico, administrativo e gerencial às cooperativas, às pequenas
empresas e às microempresas industriais ou prestadoras de serviços.
bem como à formação técnica e gerencial de empreendedores.

O inciso II do mesmo artigo define incubadora como a pessoa jurídica
de direito público ou privado ou a estrutura de suporte gerencial inserida
em instituição de direito público ou privado, constituída com a
participação do Estado. que estimule, por meio das ações previstas no
inciso 1 do referido artigo, a criação e o desenvolvimento das empresas e
das cooperativas abrangidas pela proposição que ofereçam projetos
caracterizados pela inovação tecnológica.

Segundo as razões do veto apresentadas pelo Governador do Estado, o
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inciso 1, ao restringir o apoio técnico, administrativo e gerencial às
cooperativas, às pequenas empresas e às microempresas industriais,
impede que outras empresas se beneficiem desse apoio. O inciso II, por
sua vez, restringe o conceito de incubadora, o que impede a sua
constituição com base numa participação societária diversa da definida
na proposição.

De fato, os dispositivos vetados constituem limitadores da política
instituída, seja por impedirem a participação de outras empresas no
programa de incubação, que não as definidas pela proposição, seja por
limitar a constituição de incubadoras à natureza jurídica e à participação
societária definidas na norma jurídica.

Por essa razão, entendemos que o veto à proposição de lei em tela
deve ser mantido por esta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto ao art. 2° da

Proposição de Lei n° 16.296.
Sala das Comissões. 15 dezembro de 2004.
Doutor Viana, Presidente - Fábio Avelar, relator - Leonardo Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA PROPOSTA DE AÇÃO
LEGISLATIVA W229/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 229/2004. da Comissão Pastoral da
Terra de Minas Gerais - CPT-MG -, apresentada por Antônio Maria
Fortini, Coordenador Estadual, solicita a realização de audiência pública,
desta Comissão, com o objetivo de discutir o impacto que a mineração de
bauxita provocará no Município de Rosário da Limeira e regiões
próximas.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/10/2004, vem a proposta a
esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102.
XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A Comissão de Participação Popular recebeu da Comissão Pastoral da
Terra de Minas Gerais - CPT-MG - solicitação de realização de audiência
pública, para discutir os impactos ambientais e socioeconomicos que
serão gerados pela mineração de bauxita no Município de Rosário da
Limeira.

Segundo a solicitante, dentro da área a ser minerada se encontram a
Área de Proteção Ambiental da Serra das Aranhas e o Parque Estadual
da Serra do Brigadeiro. A mineração atingirá, também, propriedades
rurais onde se pratica a agricultura de subsistência, tornando as terras
indisponíveis para essa atividade econômica e sem valor comercial. Essa
situação, se consumada, representaria uma verdadeira reforma agrária às
avessas, em tempos onde os assentamentos de sem-terra em áreas
improdutivas, mas com potencial para produzir, têm gerado conflitos com
mortes e muitos feridos.

Entendemos que deva ser aprovada a proposta de ação legislativa em
análise. E fundamental dar oportunidade aos atores sociais, políticos e
econômicos envolvidos na mineração de bauxita em Rosário da Limeira
para se manifestarem a respeito, ocasião em que os problemas e
dificuldades, de parte a parte, poderão ser mais bem compreendidos.
Assim. será possível vislumbrar uma solução para o problema.

Para ampliar a discussão, sugerimos que a audiência se realize no
Município de Rosário da Limeira e de forma conjunta entre as Comissões
de Participação Popular e a de Meio Ambiente e Recursos Naturais, pela
natureza do tema e pelo fato de a Presidente da Comissão de Meio
Ambiente constar na lista de convidados da requerente. Desejamos incluir
o Sindicato das Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais -
SINDIEXTRA - na lista de convidados, para que se promova o equilíbrio
entre os pólos da discussão, uma vez que a Federação dos
Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais - FETAEMG - está se
fazendo presente.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação
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Legislativa n° 229/2004, na forma do requerimento em anexo.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Sidinho do

Ferrotaco.
REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular:
O Deputado que este subscreve, na qualidade de relator da Proposta

de Ação Legislativa n° 229/2004, requer a V. Ex, nos termos regimentais,
seja realizada audiência pública conjunta desta Comissão com a de Meio
Ambiente e Recursos Naturais no Município de Rosário da Limeira, para
discutir o impacto que a mineração de bauxita provocará no município e
nas regiões próximas, devendo ser convidadas as pessoas e entidades
listadas no Oficio n° 10/2004 da Comissão Pastoral da Terra de Minas
Gerais e o representante do Sindicato das Indústrias Extrativas do Estado
de Minas Gerais - SINDIEXTRA.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
André Quintão

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 82/2004

Comissão Especial
Relatório

De autoria de mais de 1/3 dos Deputados, tendo como primeiro
signatário o Deputado Biel Rocha, a Proposta de Emenda à Constituição
n° 82/2004 tem por objetivo acrescentar o Inciso XVIII ao art. 198 da
Constituição do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo' de 11/9/2004. a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto
no art. 111, inciso 1, alínea "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe. ao acrescentar o inciso XVIII ao art. 198 da

Constituição do Estado, tem por objetivo criar a guarda escolar, com
vistas a garantir a segurança dos educandos e dos profissionais de
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ensino, bem como a proteção ao patrimônio das escolas.
A medida é uma tentativa de combate a um dos graves problemas

sociais dos últimos tempos, que é o da violência nas escolas. São
inúmeras as ocorrências de roubos, furtos, agressões e tráfico de drogas
dentro dos estabelecimentos de ensino, bem como atos de vandalismo e
depredação contra o patrimônio das instituições.

Essa realidade clama por providências concretas e urgentes. de forma a
se resgatarem a segurança e a integridade do ambiente escolar,
necessárias ao equilíbrio emocional e ao desenvolvimento social e
cultural da juventude, garantindo-se, assim, condições para a
permanência na escola.

Não se trata, obviamente, de um problema apenas de natureza policial,
que se resolveria com a presença de agentes dentro dos
estabelecimentos de ensino. E certo, no entanto, que o aumento do
policiamento ostensivo inibe ações delituosas, pois demonstra a
preocupação do Estado em preservar ou recuperar os direitos
fundamentais inerentes às pessoas, bem como em proporcionar à
comunidade escolar condições de realizar suas atividades institucionais
com mais tranquilidade.

O art. 198 da Constituição do Estado dispõe sobre as formas como
devem ser dadas as garantias de educação pelo Poder Público. O
acréscimo do inciso proposto, que determina a criação da guarda escolar,
visa a proporcionar a segurança no ambiente escolar como uma das
condições para a efetiva oferta de educação pelo Estado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 82/2004.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Márcio Kangussu, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Biel Rocha.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.918/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n° 1.918/2004
"torna obrigatorio equipar com aparelho desfibrilador cardíaco os locais,
veículos e estabelecimentos que menciona."

Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça para análise
preliminar, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Em seguida, foi a proposição examinada pela Comissão de Saúde, que
opinou pela sua aprovação na forma proposta.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos
do art. 188. c/c o inciso VII do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela dispõe sobre a obrigatoriedade de equipar as

estações rodoviárias, ferroviárias, portos, aeroportos, centros comerciais,
estádios e ginásios desportivos, entre outros, com aparelho desfibrilador
cardíaco externo automático.

Segundo o art. 2° do projeto, é obrigatória a presença de pessoa
treinada nos locais mencionados a fim de usar o aparelho em questão e
para realizar outros procedimentos da técnica de ressuscitação
cardiorrespi ratória. Também são atribuídas competências e penalidades,
no caso de descumprimento do disposto no projeto.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que a proposta não
contém vício constitucional ou legal que possa configurar obstáculo à sua
tramitação e que, diante da inexistência de lei federal sobre a matéria, o
Estado não pode desconsiderar os últimos acontecimentos que
suscitaram a discussão, na imprensa nacional, dos acidentes cardíacos.
Assim, deve esta Casa Legislativa dispor sobre o tema, em obediência ao
comando constante no art. 61 da Carta mineira.

A Comissão de Saúde, a quem compete examinar a matéria quanto ao
mérito, informa em seu parecer que o aparelho desfribilador é essencial
para restabelecer ritmo cardíaco alterado por arritmia cardíaca, conhecida
como fibrilação ventricular, verificando as batidas irregulares do coração
de uma pessoa que sofre parada cardíaca e recuperando seu ritmo
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normal por meio de uma descarga elétrica. As chances de sobrevivência
do paciente variam em função do tempo que se demora a utilizar o
aparelho, partindo dos 70 070, se aplicado nos primeiros dois minutos, com
uma perda de 100 6 de possibilidades de sobrevivência a cada minuto que
se atrasar.

E inegável a importância da existência do aparelho e de pessoal
treinado para seu uso em locais de maior aglomeração de pessoas.

Sob o ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que cabe a esta
Comissão examinar, é importante ressaltar que apenas parte das
despesas criadas pelo projeto ficarão a cargo do Estado. Existe previsão
orçamentária para execução de despesas com aquisição de
equipamentos e material permanente na proposta orçamentária para
2005 da FHEMIG, no valor de RS4.030.819.00. Para execução das novas
despesas criadas deverá o ordenador modificar as prioridades antes
definidas e observar o disposto nos arts. 16 e 17 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

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

1.918/2004, em 1° turno.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - António Carlos Andrada. relator - Célio

Moreira - Ricardo Duarte - Sebastião Helvécio.
PARECER SOBRE A EMENDA N° 1. APRESENTADA NO 2° TURNO, À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 80/2004
Comissão Especial

Relatório
De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo

como primeiro signatário o Deputado Leonardo Quintão, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 80/2004 altera a Seção III do Capítulo II da
Constituição do Estado.

Aprovada em 10 turno, na forma original, a proposição foi encaminhada
à discussão em 20 turno, ocasião em que lhe foi apresentada a Emenda
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n° 1, sobre a qual compete a esta Comissão emitir parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A emenda em exame objetiva alterar a redação do inciso 1 do art. 98 da

Constituição do Estado, que disciplina o concurso público para a carreira
da magistratura. Pretende-se inserir a exigência de experiência mínima
de três anos em atividade jurídica para o ingresso na judicatura.

A alteração proposta justifica-se em razão da necessidade de adequar a
Constituição do Estado à Carta Federal, que, com a reforma do Judiciário,
recentemente aprovada, passou a consignar em seu texto a referida
exigência, que tem a natureza de norma de preordenação, impondo-se à
observância de todos os Estados-membros.

Impõe-se. contudo. apresentar a Subemenda n° 1 à Emenda O 1, com
vistas a adequá-la à técnica legislativa

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda n° 1 na forma

da Subemenda n° 1. a seguir apresentada.
SUBEMENDA N° 1

Acrescente-se à proposta o seguinte art. 20:
"Art. 2° - O inciso 1 do art. 98 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
'Art. 98 - ...................................................

- ingresso na carreira, cujo cargo inicial é o de Juiz Substituto,
mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Estado de Minas Gerais, em
todas as suas fases exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, três
anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de
classificação'.".

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Elmiro Nascimento, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Durval

Angelo - Paulo Piau.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 625/2003
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Comissão de Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria dos Deputados Adalclever Lopes e Luiz Fernando Faria, o
projeto em epígrafe determina a inclusão de conteúdo referente à
cidadania nos currículos do ensino fundamental.

Aprovada em l turno, na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de
Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia, retorna a matéria a esta
Comissão para receber parecer no 2 0 turno, nos termos do art. 189, § 10,

do Regimento Interno.
Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Por meio da apresentação do Substitutivo n° 2. no 1° turno, esta

Comissão efetuou as adequações técnicas que julgou pertinentes,
mantendo o teor da proposição original com os acréscimos de conteúdo
trazidos pelo Substitutivo n°1, apresentado em Plenário pelos autores da
proposição.

Ratificamos, na oportunidade do reexame da matéria, as razões que
nos levaram a opinar por sua aprovação. Entendemos que o currículo,
enquanto instrumentação da cidadania democrática, deve contemplar
conteúdos e estratégias de aprendizagem que capacitem o aluno para a
realização de atividades no domínio da vida social, visando à sua futura
integração no universo das relações políticas e do trabalho.

A abordagem curricular dos conteúdos relativos à cidadania no ensino
fundamental e médio abre, enfim, as perspectivas do desenvolvimento da
consciência cívica e social, que implica a consideração do outro em cada
decisão e atitude de natureza pública ou particular.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 625/2003,

no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Weliton

Prado.



Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N° 625/2003

Determina a inclusão de conteúdos referentes à Cidadania nos
currículos do ensino fundamental e médio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As escolas de ensino fundamental e médio integrantes do

Sistema Estadual de Educação incluirão em seu plano curricular
conteúdos e atividades relativos à cidadania, a serem desenvolvidos de
forma interdisciplinar.

Art. 20 - Integram os conteúdos a que se refere o art. 10 os seguintes
temas:

- direitos humanos, compreendendo:
a) direitos e garantias fundamentais;
b) direitos da criança e do adolescente;
c) direitos políticos e sociais.
II - noções de direito constitucional e eleitoral;
III - organização político-administrativa dos entes federados:
IV - direito penal:
V - educação ambiental:
VI - direitos do consumidor
VII - direitos do trabalhador;
VIII - formas de acesso do cidadão à justiça.
Art. 30 - Será concedido às escolas o prazo de um ano para

implementação do disposto nesta lei.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.168/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em epígrafe cria o
Projeto Núcleos Esportivos de Treinamento e Pesquisa.

Aprovada em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2. retorna a matéria a
esta Comissão para receber parecer no 2 0 turno, nos termos do art. 189,
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§ 1°. do Regimento Interno.
Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em estudo foi discutida de forma profícua nas comissões

a que foi distribuída no 1° turno, tendo incorporado, na forma do vencido
em 10 turno, diversas contribuições trazidas pelas Conferências Nacional
e Estadual do Esporte ocorridas neste ano.

Ficou evidenciado nas recentes discussões sobre as políticas públicas
na área de esporte ocorridas em todo o País que é preciso desenvolver
estratégias mais adequadas de construção e consolidação das ações do
poder público, a partir de experiências já vividas ou em andamento.
Cresce a consciência de que os governos devem garantir o acesso de
todos os brasileiros às atividades esportivas e de lazer
independentemente de gênero, idade, etnia, condição socioeconômica ou
deficiência. Para isso, é necessário um corpo unificado de políticas
públicas da União, dos Estados e dos municípios por meio de ações
articuladas que reduzam custos para implementar a infra-estrutura
requerida para o desenvolvimento do esporte.

Recentemente, as discussões nacionais e regionais para subsidiar a
criação do Estatuto do Desporto demonstra que o tema tem hoje a
evidência política necessária à indicação de caminhos que tornem o
esporte uma política pública permanente e eficaz, pelo que apoiamos,
nessa oportunidade de reexame em 2° turno, o projeto de lei em tela.

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

1.168/2003, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Weliton Prado, relator - Ana Maria

Resende.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N°1.168/2003

Institui a Política Estadual de Desporto.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituída a Política Estadual de Desporto, com o objetivo

de promover, estimular, orientar e apoiar práticas desportivas formais,
regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras de cada
modalidade, e informais, caracterizada pela liberdade lúdica.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se:
- desporto educacional o praticado nas instituições de ensino,

integradas ou não aos sistemas de educação. cuja finalidade é o
desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercicio
da cidadania e a prática do lazer;

II - desporto de rendimento o que tem por fim o resultado e
apresentações públicas, sendo praticado:

a) de modo profissional, que se caracteriza pela remuneração pactuada
em contrato formal de trabalho entre o atleta e a entidade de prática
desportiva;

b) de modo não profissional, que se caracteriza pela liberdade de
prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o
recebimento de incentivos materiais e de patrocínio:

III - desporto de participação ou de recreação e lazer o praticado de
modo voluntário, com a finalidade de contribuir para o bem-estar, a saúde
e a integração social dos praticantes:

IV - desporto social o praticado com a finalidade de inclusão social.
Parágrafo único - Na prática do esporte de rendimento serão

observadas a legislação federal e as regras de prática desportiva
nacionais e internacionais.

Art. 3° - A Política Estadual de Desporto será implementada com
observância das seguintes diretrizes:

- descentralização administrativa:
II - cooperação entre as diversas esferas de governo com clubes,

entidades de prática e administração do desporto e entidades
representativas das diversas categorias de agentes desportivos:

111 - gestão participativa e controle social da gestão pública do desporto:

WC



10 35

IV - acesso universal a atividades esportivas e de lazer, respeitadas as
diferenças étnica, racial, socioeconômica, religiosa, de gênero, de idade e
as necessidades especiais de qualquer natureza:

V - tratamento diferenciado para o desporto de rendimento profissional
e o não profissional;

VI - proteção e incentivo às manifestações desportivas,
preferencialmente àquelas relacionadas com a identidade cultural do
Estado:

VII - valorização dos efeitos da prática desportiva no desenvolvimento
da cidadania e no aprimoramento físico e moral;

VIII - garantia da segurança e preservação da integridade física e
mental do praticante, esclarecidas todas as contra-indicações
relacionadas à prática de cada uma das modalidades esportivas;

IX - intercâmbio com instituições nacionais e internacionais para a
realização de estágios e cursos de aprimoramento;

X - parcerias, quando possível, com a iniciativa privada;
XI - integração do esporte e do lazer com os programas de promoção

da saúde e da qualidade de vida.
Art. 4"- Na implementação da política de que trata esta lei, observada a

legislação federal, caberá ao poder público:
- quanto às práticas desportivas:

a) priorizar a promoção do desporto educacional:
b) estimular o desporto social, de recreação e lazer e de rendimento:
c) preservar e incentivar as manifestações esportivas de criação

mineira:
d) realizar esforços articulados com a União e os municípios para

fomentar, aprimorar, estimular, orientar e garantir a prática das várias
modalidades desportivas, de esporte amador e de esportes não
olímpicos;

e) criar núcleos esportivos para a formação de atletas e equipes de
diferentes modalidades esportivas:

f) assegurar condições para a prática desportiva aos portadores de
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necessidades especiais e aos idosos, inclusive em estabelecimentos
escolares:

g) incentivar a pesquisa e o conhecimento cientifico e tecnológico na
área do desporto:

li - quanto à infra-estrutura física:
a) assegurar a reserva de áreas destinadas à prática desportiva nos

projetos de urbanização e de construção de unidades escolares:
b) assegurar a utilização das áreas destinadas à prática desportiva de

unidades escolares nos fins de semana e durante as férias escolares;
c) proceder à cobertura e iluminação das áreas existentes destinadas à

prática desportiva nas unidades escolares:
d) preservar espaços populares destinados à prática desportiva,

inclusive os campos de várzea:
e) incentivar a preservação e a revitalização de áreas naturais utilizadas

na prática de esporte:
f) garantir a segurança do público, dos atletas e dos demais agentes

esportivos, nos estádios e espaços de promoção do desporto:
III - quanto ao financiamento do desporto:
a) assegurar recursos orçamentários para programas, projetos e ações

desportivas, profissionais ou amadores;
b) assegurar a aplicação dos recursos da Loteria do Estado de Minas

Gerais destinados ao Fundo de Assistência à Educação Física, Esporte
Especializado, Futebol Amador - FAEFA -:

d) incentivar a participação da iniciativa privada no financiamento do
desporto;

e) incentivar a produção de material esportivo por detentos nos
estabelecimentos do Sistema Penitenciário Estadual, integrando essa
política às medidas de trabalho e ressocialização dos presos:

IV - quanto aos atletas e profissionais de educação física:
a) promover a inserção dos atletas em programas de assistência social

e educacional;
b) organizar calendários para os eventos esportivos estudantis;
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c) organizar calendários dos eventos esportivos da rede estadual de
ensino:

d) criar um cadastro estadual dos atletas mineiros em todas as
modalidades.

Art. 5° - As federações. ligas, clubes e associações serão constituídas
na forma da lei, independentemente de autorização do poder público, e
gozarão de autonomia para administração da prática desportiva,
observado o disposto nesta lei e na legislação federal e nas normas e
regras internacionais de cada modalidade esportiva.

§ l O - Os clubes e as associações que fomentem práticas esportivas
propiciarão aos atletas integrantes de seus quadros formas adequadas de
avaliação e acompanhamento médico e fisioterápico.

§ 20 - As federações, ligas, clubes e associações sediados no Estado
ficam obrigados a publicar relatório de suas atividades em veículos de
comunicação, ao final de cada exercício social.

§ 3° - As entidades desportivas só poderão ser subvencionadas pelo
poder público mediante a celebração de termo de ajuste formal prévio e
específico e a apresentação de plano de aplicação dos recursos em
atividades previstas no estatuto da entidade beneficiada.

Art. 6° - Além de componente curricular da disciplina Educação Física o
desporto educacional será oferecido na rede estadual de ensino fora do
turno ordinário de atividades.

Parágrafo único - As competições e os jogos estudantis estaduais
serão marcados preferencialmente em datas não coincidentes com os
períodos escolares, e, quando não for possível, fica assegurada a
reposição de aulas, conteúdos e provas aos participantes.

Art. 7° - O Estado criará centros de formação desportiva para capacitar
recursos humanos e para receber e treinar atletas.

Art. 80 - Compete ao Conselho Estadual de Desportos, criado pela Lei
n° 11.819, de 31 de março de 1995. receber de associações, clubes,
federações, atletas e torcedores, reclamações referentes ao
descumprimento da legislação relacionada ao esporte, examina-las e



tomar as providências cabíveis.
Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.328/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em pauta cria o
Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte
no Estado, cria o Conselho Gestor do Programa e dá outras providências.

O projeto foi aprovado no 1° turno na forma do Substitutivo n° 2,
apresentado pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social. Vem agora o projeto para esta Comissão, para receber parecer de
2° turno, nos termos do art. 189, 1, c/c o art. 102, Vil, do Regimento
Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em exame dispõe sobre a criação de um programa de
proteção a crianças, adolescentes e pessoas egressas do cumprimento
de medida socioeducativa, com idade entre 18 e 21 anos, ameaçadas de
morte ou em risco de serem vitimas de homicídio, em virtude de
envolvimento. vitimação ou testemunho em algum ato delituoso.

Segundo o art. 227 da Constituição da República, é dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, além de se responsabilizar por
colocar esses sujeitos a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990 -,
que regulamenta o art. 277 da Constituição da República, define as
crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos em condição
peculiar de desenvolvimento, que demandam proteção integral e
prioritária por parte do Estado. da sociedade e da família. Segundo o
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, a política de atendimento
às crianças e aos adolescentes inclui três tipos de medidas: 1 - no art.
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101 as medidas protetivas - destinadas a crianças e adolescentes em
situação de risco pessoal e social: 2 - no art. 112, as medidas
socioeducativas - destinadas a adolescentes a quem se atribua o
cometimento de ato inf racional: e 3 - no art. 129, as medidas pertinentes
aos pais e responsáveis - destinadas aos pais e responsáveis que não
estejam cumprindo com seus deveres em relação a suas crianças e
adolescentes. Um programa de proteção a crianças e adolescentes
ameaçadas de morte ou em risco de serem vítimas de homicídio encontra
amparo entre as medidas protetivas dispostas pelo ECA.

Recentemente, foi publicado o relatório da pesquisa "Mapa da Violência
IV: Os Jovens do Brasil". promovida por uma parceria entre a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
- UNESCO -. a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência
da República e o Instituto Ayrton Senna, que traça um panorama da
evolução da mortalidade na juventude brasileira derivada de situações
violentas, como homicídios, acidentes de transporte, suicídios e uso de
armas de fogo, abrangendo o período de 1992 a 2002.

Segundo essa pesquisa, os dados sobre a evolução no País dos
homicídios entre jovens de 14 a 25 anos de idade é extremamente
preocupante. Os avanços da violência homicida nas últimas décadas são
explicados pelo aumento dos homicídios contra a juventude. Enquanto a
taxa de homicídios entre os jovens passou de 30 em 100.000, em 1980,
para 54,5 em 100.000, em 2002, a mesma taxa para o restante da
população permaneceu praticamente estável: de 21.3 para 21.7 em
100.000 mortes, no mesmo período. A conclusão é óbvia: podemos
afirmar que há uma sobre-vítimização juvenil, no que diz respeito a
mortes por homicídio. Se desagregarmos a população em dois setores, o
jovem (de 15 a 24 anos) e o não-jovem (menos de 15 e mais de 24 anos),
verificaremos que, desde 1980, os avanços da violência homicida no
Brasil tiveram como eixo a vitimização de jovens.

Essa situação se agrava quando crianças e adolescentes se envolvem
em algum ato infracional ou quando são vítimas ou testemunhas de



alguma ação delituosa. São muitos os casos que, por omissão do próprio
Estado, crianças e adolescentes ameaçados de morte acabam por
engrossar as estatísticas das execuções sumárias, praticadas por grupos
de extermínio, pelas organizações de narcotraficantes e por redes de
exploração sexual. Também resultam em ameaças de morte e homicídios
os conflitos entre grupos rivais, em liberdade ou no interior de unidades
de cumprimento de medida socioeducativa de internação. Há ainda a
grave situação daqueles que pretendem abandonar a prática de
atividades ilícitas e se vêem constrangidos a nelas permanecer em razão
de ameaças de morte.

Esse quadro demanda uma ação tanto urgente como emergencial do
Estado. A intenção da proposição em análise é a de contribuir, com ações
programáticas concretas, para o combate à violência contra crianças e
adolescentes, especialmente aqueles que se encontram sob ameaça de
morte ou em risco iminente de serem vítimas de homicídio.

Esperamos, com as alterações propostas pelo Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado, contribuir para o efetivo desempenho do dever
constitucional do Estado de assegurar o direito à vida e de manter a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão as crianças e adolescentes de nosso Estado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de

Lei n° 1.328/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Autoriza a criação do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes
Ameaçados de Morte no Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1° - Fica autorizada a criação o Programa de Proteção a Crianças e

Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado - PPCAAM -, para a
proteção especial de crianças e adolescentes ameaçados de morte ou
em risco de serem vitimas de homicídio, em virtude de envolvimento em
ato inf racional ou por serem vítimas ou testemunhas de crimes ou de atos
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delituosos.
Parágrafo único - A proteção especial a que se destina o Programa

aplica-se, em caráter excepcional, aos jovens entre 18 e 21 anos, quando
forem egressos do cumprimento de medida sócio-educativa.

Art. 20 - Para promover a proteção especial. o Programa obedecerá os
princípios da Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 30 - São objetivos do Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado:

- oferecer a crianças, adolescentes e pessoas egressas do
cumprimento de medida socioeducativa, de que trata o parágrafo único
do art. 1°. e , se necessário, a seus pais ou responsáveis, cônjuge ou
companheiro, ascendentes ou descendentes, dependentes e colaterais
que tenham convivência habitual com a vítima, conforme o necessário em
cada caso, com vistas à manutenção da convivência familiar:

a) atendimento e acompanhamento psicológico, pedagógico, social e
jurídico:

b) abrigo, com proteção, em local seguro e sigiloso.
II - articular uma rede solidária de proteção, acompanhamento e

assistência a crianças, adolescentes e pessoas egressas do cumprimento
de medidas socioeducativas, com idade entre 18 e 21 anos. de que trata
o parágrafo único do art. 1°.

§ 1° - Nos casos em que se verificar alto risco para a criança, o
adolescente e a pessoa com idade entre 18 e 21 anos. egressa do
cumprimento de medidas socioeducativas, seus familiares e as equipes
técnicas e entidades envolvidas com o caso, será fornecida escolta
policial para dar suporte aos primeiros atendimentos, que serão
realizados em locais alternados, para preservar o sigilo dos
procedimentos protetivos adotados.

§ 2° - As medidas relacionadas à proteção de crianças, adolescentes.
pessoas com idade entre 18 e 21 anos. egressas do cumprimento de
medidas socioeducativas, e, se necessário, de seus familiares, serão
mantidas em sigilo pelos protegidos e pelos agentes envolvidos em sua
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execução.
Art. 4' - A solicitação para proteção de criança e de adolescente

ameaçados de morte ou em risco de serem vítimas de homicídio, em
virtude de envolvimento em ato infracional ou por serem vitimas ou
testemunhas de atos delituosos, será encaminhada ao órgão executor por
um dos seguintes órgãos:

- Conselho Tutelar;
II - Ministério Público:
III - Juizado da Infância e da Adolescência.
§ 1° - O ingresso como beneficiário da proteção de que trata o "caput",

as restrições de segurança e as demais medidas somente serão
adotadas com a anuência da criança ou do adolescente, de seu
representante legal e, na ausência ou impossibilidade deste, da
autoridade judicial competente.

§ 2° - A autoria de ato inf racional não impede ou restringe a inclusão de
adolescente ou de pessoa com idade entre 18 e 21 anos, egressa do
cumprimento de medida socioeducativa, como beneficiários do Programa.

§ 3° - A colaboração em processo judicial ou em inquérito policial
envolvendo ato infracional não pode ser requisito para a inclusão de
crianças, adolescentes e pessoas com idade entre 18 e 21 anos,
egressas do cumprimento de medida socioeducativa, como beneficiários
do Programa.

§ 4 0 - Após ingressar como beneficiário do Programa, o protegido ficará
obrigado ao cumprimento das normas por ele prescritas.

Art. 5 0 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Ricardo

Duarte - Adalclever Lopes - Célio Moreira - Antônio Carlos Andrada.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.328/2003
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Acrescenta dispositivos à Lei n° 13.188. de 20 de janeiro de 1999.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 2° da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de 1999, fica

acrescido do seguinte inciso V:
"Art. 20 - .......................
V - a criança, o adolescente e a pessoa com idade entre 18 e 21 anos

egressa de cumprimento de medida socioeducativa, ameaçados de morte
ou em risco de serem vítimas de homicídio, em virtude de envolvimento
em ato infracional ou por serem vítimas ou testemunhas de atos
delituosos.".

Art. 20 - O art. 3° da Lei n° 13.188. de 20 de janeiro de 1999. fica
acrescido dos seguintes incisos VII e VIII e § 3 0 e 40:

"Art. 30 - ........................
VII - oferecer a crianças, adolescentes e pessoas egressas do

cumprimento de medidas socioeducativas, de que trata o inciso V do art.
2°, e, se necessário, a seus pais ou responsáveis, cônjuge ou
companheiro, ascendentes ou descendentes. dependentes e colaterais
que tenham convivência habitual com a vítima, conforme o necessário em
cada caso, com vistas à manutenção da convivência familiar:

a) atendimento e acompanhamento psicológico, pedagógico. social e
jurídico:

b) abrigo, com proteção, em local seguro e sigiloso.
VIII - articular uma rede solidária de proteção, acompanhamento e

assistência a crianças, adolescentes e pessoas egressas do cumprimento
de medidas socioeducativas, com idade entre 18 e 21 anos, de que trata
o inciso V do art. 2°.

§3() ...casos em que se verificar alto risco para a criança, o
adolescente e a pessoa com idade entre 18 e 21 anos egressa do
cumprimento de medidas socioeducativas, seus familiares e as equipes
técnicas e entidades envolvidas com o caso, será fornecida escolta
policial para dar suporte aos primeiros atendimentos, que serão
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realizados em locais alternados, para preservar o sigilo dos
procedimentos protetivos adotados.

§ 40 - As medidas relacionadas à proteção de crianças, adolescentes e
pessoas egressas do cumprimento de medidas socioeducativas,
mencionados no inciso V do art. 2 0 , e, se necessário, de seus familiares,
serão mantidas em sigilo pelos protegidos e pelos agentes envolvidos em
sua execução.".

Art. 30 - Acrescente-se o seguinte art. 30 A à Lei n° 13.188, de 20 de
janeiro de 1999:

"Art. 3° A - A solicitação para proteção de criança e de adolescente
ameaçados de morte ou em risco de serem vítimas de homicídio, em
virtude de envolvimento em ato infracional ou por serem vítimas ou
testemunhas de atos delituosos, será encaminhada ao órgão executor por
um dos seguintes órgãos:

- Conselho Tutelar;
II - Ministério Público:
III - Juizado da Infância e da Adolescência.
§ 10 - O ingresso como beneficiário da proteção de que trata o "caput",

as restrições de segurança e as demais medidas somente serão
adotadas com a anuência da criança ou do adolescente, de seu
representante legal e, na ausência ou impossibilidade deste, da
autoridade judicial competente.

§ 2" - A autoria de ato inf racional não impede ou restringe a inclusão de
adolescente ou de pessoa com idade entre 18 e 21 anos, egressa do
cumprimento de medida socioeducativa, como beneficiários da proteção
regulamentada por esta lei.

§ 3" - A colaboração em processo judicial ou em inquérito policial
envolvendo ato inf racional não pode ser requisito para a inclusão de
crianças, adolescentes e pessoas com idade entre 18 e 21 anos,
egressas do cumprimento de medida socioeducativa, como beneficiários
da proteção regulamentada por esta lei.

§ 4" - Após ingressar como beneficiário da proteção regulamentada por
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esta lei, o protegido ficará obrigado ao cumprimento das normas por ela
prescritas.'.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.686/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por
meio da Mensagem N° 216/2004, de 24/5/2004, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre o exercício da autoridade sanitária nas atividades
de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, auditoria do SUS e
regulação de assistência à saúde e cria funções gratificadas.

Aprovada em 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, retorna a matéria a
esta Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos do art.
189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o exercício da autoridade
sanitária nas atividades de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica,
auditoria do SUS e regulação de assistência à saúde e cria funções
gratificadas.

O objetivo das medidas propostas é a consolidação do Sistema único
de Saúde no Estado, uma vez que as atividades de regulação, auditoria
assistencial e vigilâncias sanitária e epidemiológica constituem
obrigações do Estado federado no Sistema, mesmo que de forma
suplementar aos municípios em alguns casos, conforme determinam as
Normas Operacionais Básicas e de Assistência à Saúde do Ministério da
Saúde - NOAS. Assim. a proposição visa a garantir a implantação da
regulação da assistência, voltada para a disponibilização da opção
assistencial adequada à necessidade do cidadão, de forma equânime,
ordenada, oportuna e qualificada, conforme estabelece a NOAS de 2002.

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, o projeto em



comento necessita ainda de alterações no que concerne às condições
para a delegação e a designação da autoridade sanitária, bem como às
atribuições da função, à forma de pagamento dos prêmios e aos valores
necessários à abertura de crédito especial para o seu custeio.

Dessa maneira, apresentamos a Emenda n° 1 para atribuir
exclusivamente à autoridade sanitária a competência para a execução da
atividade de fiscalização sanitária. Por meio da Emenda n° 2. propomos a
alteração do dispositivo do Código de Saúde que estabelece quais
servidores e agentes públicos podem ser designados como autoridade
sanitária.

Com a Emenda n° 3, alteramos as competências da autoridade
sanitária, para que esta tenha livre acesso aos locais sujeitos à
fiscalização. A Emenda n° 4 visa a modificar alguns dispositivos relativos
às ações dos serviços de vigilância epidemiológica e ambiental a cargo
da autoridade sanitária.

No que concerne à regulação da assistência à saúde, apresentamos a
Emenda n° 5, que tem por objetivo alterar o conceito da mencionada
atividade, e a Emenda n° 6. visando à modificação de dispositivos
relativos às ações dos serviços de regulação.

Quanto à auditoria assistencial, apresentamos a Emenda n° 7, para
promover a alteração de algumas de suas competências.

A Emenda n° 8 visa a tornar mais clara a determinação do servidor apto
a ser designado como autoridade sanitária.

Por meio da Emenda n' 9, promovemos a alteração das condições de
pagamento das gratificações instituídas para o exercício da regulação da
assistência à saúde, assim como a possibilidade de estabelecimento das
atribuições do servidor designado por meio de decreto.

A Emenda n° 10 visa a alterar os valores necessários ao custeio do
pagamento das gratificações e dos prêmios que menciona, por meio da
abertura de crédito especial.

Já a Emenda n° 11 pretende incluir na cláusula de revogação a
revogação expressa do art. 131 do Código de Saúde do Estado de Minas
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Gerais.
Por fim, procedeu-se à correção de erro no inciso 1 do art. 13 do vencido

no 1° turno, com o objetivo de elidir erro material nele verificado.
Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.686/2004 na forma do vencido no 1° turno com as
seguintes Emendas n os 1 a 11.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - O "caput" do art. 17 da Lei n° 13.317, de 1999. passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do parágrafo único
que se segue:

"Art. 17 - Entende-se por vigilância à saúde o conjunto das ações
desenvolvidas nas áreas a que se refere o art.16, compreendendo, entre
outras atividades:

Parágrafo único . .A execução da atividade de fiscalização sanitária é
privativa do servidor legalmente investido na função de autoridade
sanitária para o exercício das atividades de vigilância sanitária.'.".

EMENDA W2
Dê-se aos incisos IV. V e VI do art. 20 da Lei n° 13.317. de 1999, a que

se refere o art. 5 0 do projeto, a seguinte redação:
"Art. 5° - ...................
"Art. 20 - ..................
IV - o detentor de função e o ocupante de cargo de direção,

assessoramento e coordenação das ações de vigilância à saúde, lotado
em Órgão ou serviço da Secretaria de Estado de Saúde, das Diretorias de
Ações Descentralizadas de Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde
ou órgãos equivalentes, no âmbito de sua competência;

V - o servidor integrante de equipe multidisciplinar ou de grupo técnico
de vigilância sanitária e epidemiológica e de área relacionada com a
saúde, observada sua competência legal;

"Á&



l4
VI - o servidor público lotado ou formalmente cedido à Secretaria de

Estado de Saúde e em exercício no referido órgão, designado para o
exercício de atividade de regulação da assistência à saúde, de vigilância
sanitária, de vigilância epidemiológica e ambiental ou de auditoria
assistencial do SUS.'.".

EMENDA N° 3
Dê-se aos incisos II e V do "caput" do art. 24 e aos § 1° e 2° do art. 24

da Lei n° 13.317. de 1999, a que se refere o art. 7 0 do projeto. a seguinte
redação:

"Art. 7° - .....................
"Art. 24- ....................
II - inspecionar, fiscalizar e interditar cautelarmente estabelecimentos,

produtos, ambientes e serviços sujeitos ao controle sanitário:
V - lavrar autos, expedir notificações e aplicar penalidades.
§ 1° - O servidor no exercício de atividade de vigilância sanitária terá

livre acesso aos locais indicados no inciso II.
§ 2° - As competências previstas neste artigo ficam estendidas ao

servidor de que trata o inciso IV do art. 20, designado pelo Secretário de
Estado de Saúde, na forma do art. 13.".'.

EMENDA N°4
Dê-se aos incisos V. VI e Xl do art. 26 da Lei n° 13.317, de 1999, a que

se refere o art. 8° do projeto, a seguinte redação:
"Art. 80 - ........................
"Art. 26 - .......................
V - implantar e estimular a notificação compulsória de agravos, doenças

e fatores de risco relevantes:
VI - promover a qualificação de recursos humanos para o

desenvolvimento das atividades de vigilância epidemiológica e ambiental:

XI - fomentar a busca ativa de causadores de agravos e doenças:".".
EMENDA N°5

Dê-se ao art. 96-A da Lei n° 13.317, de 1999. a que se refere o art. 10
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do projeto, a seguinte redação:
"Art. 10- ..........................
"Art. 96-A - Para os efeitos desta lei, regulação da assistência à saúde é

atividade desenvolvida pelo Estado constituída pelo processo de
planejamento e programação dos recursos assistenciais disponíveis em
Minas Gerais para garantir a prestação da assistência adequada à
necessidade dos cidadãos de forma equânime, ordenada, oportuna e
qualificada, por meio das redes de referência e da Programação
Pactuada e Integrada - PPI - definida entre os municípios.".".

EMENDA N°6
Dê-se aos incisos II e VII do art. 96-B da Lei n° 13.317. de 1999, a que

se refere o art. 10 do projeto, a seguinte redação:
"Art.10- ....................
"Art. 96-B - ...............
II - priorizar o atendimento da demanda da população por assistência à

saúde compatível com a oferta de serviços da rede SUS;

Vil - registrar os dados das regulações assistenciais em ficha de
regulação médica e no boletim ou ficha de atendimento pré-hospitalar;".".

EMENDA N°7
Dê-se aos incisos li, IV, VIII e X do art. 96-D da Lei n° 13.317, de 1999,

a que se refere o art. 10 do projeto, a seguinte redação:
"Art. 10- ..................
'Art. 96-D - ..............
II - elaborar relatórios informando a administração sobre as

irregularidades detectadas e propondo a aplicação de medidas técnicas
corretivas;

IV - realizar auditorias especiais em caso de denúncias que envolvam
os serviços de saúde do SUS. mediante a apuração dos fatos, emitir
parecer conclusivo e sugerir a aplicação de medidas técnicas corretivas;
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VIII - propor a aplicação de medidas técnicas corretivas, quando couber,

até mesmo quanto à devolução ao Fundo Estadual de Saúde de recursos
utilizados indevidamente;

X - expedir intimações, por intermédio da junta de recursos, e aplicar
penalidades.".

EMENDA N°8
Dê-se ao 'caput", ao inciso 1 do caput" e à alínea 'd" do inciso IV do §

1 0 do art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13 - A designação do servidor de que trata o inciso VI do art. 20,

para o exercício das funções de autoridade sanitária nas áreas a que se
refere o "caput" do artigo anterior, destina-se exclusivamente:

- aos ocupantes de cargos de provimento efetivo ou função pública
lotados em órgão ou entidade integrante do Sistema Estadual de Gestão
da Saúde, a que se refere a lei que institui as carreiras do Grupo de
Atividades de Saúde do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais;

§1°- .................
IV - ...................
d) habilitação em nível superior de escolaridade:.

EMENDA N°9
Dê-se ao inciso II do § 20 do art. 14 a seguinte redação e acrescentem-

se os § 30 e 40 ao mesmo artigo:
"Art. 14- ...................
§ 2° - .........................
II - a remuneração do cargo ou função, acrescida do valor de opção de

20°c (vinte por cento) do valor da GFRAS;

§ 3° - Nas hipóteses a que se referem os incisos 1 e II do § 2°. o valor da
GFRAS não constituirá base de cálculo para adicionais por tempo de
serviço.

§ 4° - As atribuições do servidor designado para o exercício de atividade
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de regulação da assistência à saúde serão definidas em decreto.".
EMENDA N° 10

Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:
"Art. 18 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei.

fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de
R$7.035.600,00 (sete milhões trinta e cinco mil e seiscentos reais).".

EMENDA N° 11
Acrescente-se, onde convier. o seguinte artigo:
"Art. .... - Fica revogado o art. 131 da Lei n° 13.317, de 24 de setembro

de 1999.'.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Fábio Avelar

- Maria Tereza Lara (voto contrário).
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.686/2004

Altera a Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o
Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, cria gratificação de função,
institui prêmio de produtividade e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O parágrafo único do art. 7 0 da Lei n° 13.317, de 24 de

setembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7° - ....................
Parágrafo único - Poder de polícia sanitária é a faculdade de que dispõe

a Secretaria de Estado de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde
ou órgãos equivalentes, por meio de suas autoridades sanitárias, de
limitar ou disciplinar direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de
ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à
saúde, à segurança, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e
do mercado e ao exercício da atividade econômica dependente de
concessão ou autorização do poder público.".

Art. 2° - O art. 16 da Lei n° 13.317, de 1999, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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"Art. 16 - Compete à direção estadual do SUS. sem prejuízo da
competência dos demais entes federativos, coordenar as ações e os
serviços de saúde, executar as atividades de regulação e de auditoria
assistenciais e, em caráter complementar à União e aos municípios.
executar as atividades de:

- vigilância epidemiológica e ambiental:
II - controle de zoonoses:
III - saneamento:
IV - proteção à saúde do trabalhador:
V - vigilância alimentar e nutricional:
VI - oferta de sangue. componentes e hemoderivados e controle de

hemopatias:
VII - vigilância sanitária.".
Art. 3° - O caput do art. 17 da Lei n° 13.317, de 1999, passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 17 - Entende-se por vigilância à saúde o conjunto das ações

desenvolvidas nas áreas a que se refere o art.16, compreendendo, entre
outras atividades:".

Art. 40 - O art. 19 da Lei n" 13.317. de 1999, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 19 - Para os efeitos desta lei, entende-se por autoridade sanitária o
agente público ou o servidor legalmente empossado a quem são
conferidas as prerrogativas e os direitos do cargo, da função ou do
mandato para o exercício das ações de vigilância à saúde, no âmbito de
sua competência.".

Art. 5° - Os incisos IV, V e VI do art. 20 da Lei n° 13.317, de 1999.
passam a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 20- .......................
IV - o detentor de função e o ocupante de cargo de direção,

assessoramento e coordenação das ações de vigilância à saúde lotado
em órgão ou serviço da Secretaria de Estado de Saúde, das Diretorias
Regionais de Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos



equivalentes, no âmbito de sua competência:
V - o servidor integrante de equipe multidisciplinar ou de grupo técnico

de vigilância sanitária e epidemiológica e de área relacionada à saúde,
observada sua competência legal:

VI - o servidor público em exercício ou formalmente cedido para a
Secretaria de Estado de Saúde designado para o exercício de atividade
de regulação da assistência à saúde, de vigilância sanitária, de vigilância
epidemiolôgica e ambiental ou de auditoria assistencial do SUS.".

Art. 60 - O inciso 1 do art. 21 da Lei n° 13.317, de 1999, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 21 - .......................
- implantar e baixar normas relativas às ações de vigilância à saúde

previstas no âmbito de sua competência, observadas a pactuação e a
condição de gestão estabelecida pelas Normas Operacionais do
Ministério da Saúde:".

Art. 7° - O art. 24 da Lei n° 13.317, de 1999, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 24 - Compete privativamente à autoridade sanitária a que se refere
o inciso VI do art. 20 no exercício de atividades de vigilância sanitária:

- exercer o poder de polícia sanitária:
II - inspecionar, fiscalizar e interditar cautelarmente estabelecimentos,

ambientes e serviços sujeitos ao controle sanitário:
III - coletar amostras para análise e controle sanitário:
IV - apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle sanitário;
V - lavrar autos, expedir intimações e aplicar penalidades.
§ 1° - As competências previstas neste artigo ficam estendidas ao

servidor de que trata o inciso IV do art. 20, designado pelo Secretário de
Estado de Saúde.

§ 2° - O servidor no exercício de atividade de vigilância sanitária terá
livre acesso aos locais indicados no inciso II.".

Art. 8° - O Capítulo II da Lei n° 13.317, de 1999, fica denominado "Da
Vigilância Epidemiológica e Ambiental", passando os arts. 25 a 27, que o

ri



integram, a vigorar com a seguinte redação:
"Capítulo II

Da Vigilância Epidemiologica e Ambiental
Art. 25 - Para os efeitos desta lei, entende-se por:

- vigilância epidemiologica o conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção e a prevenção de mudança nos fatores
determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva:

II - vigilância ambiental o conjunto de informações e ações que
possibilitam o conhecimento, a detecção e a prevenção de fatores
determinantes e condicionantes do meio ambiente, que interferem na
saúde humana.

Parágrafo único - Compete à autoridade sanitária responsável pelas
ações de vigilância epidemiolõgica e de vigilância ambiental implementar
as medidas de prevenção e controle das doenças e dos agravos e
determinar a sua adoção.

Art. 26 - Constituem ações dos serviços de vigilância epidemiológica e
ambiental a cargo da autoridade sanitária:

- avaliar as situações epidemiológicas e definir ações específicas para
cada região;

II - elaborar, com base nas programações estaduais e municipais. plano
de necessidades e cronograma de distribuição de suprimentos de
quimioterápicos, vacinas, insumos para diagnósticos e soros, mantendo-
os em quantidade e condições de estocagem ideais:

lii - realizar levantamentos, investigações e inquéritos epidemiológicos e
ambientais, bem como programação e avaliação das medidas para
controle de doenças e de situações de agravos à saúde;

IV - viabilizar a implementação do sistema de vigilância epidemiológica
e ambiental e coordenar sua execução, definindo o fluxo de informações,
para contínua elaboração e análise de indicadores;

V - implantar e estimular a notificação compulsória de agravos e
doenças;

VI - promover a qualificação de recursos humanos para o exercício da
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vigilância epidemiológica e ambiental:
VII - adotar procedimentos de rotina e estratégias de campanhas para

vacinação da população contra doenças imunopreveníveis, em
articulação com outros órgãos:

VIII - acompanhar e avaliar os projetos de intervenção ambiental, para
prevenir e controlar os riscos à saúde individual e coletiva;

IX - avaliar e orientar as ações de vigilância epidemiológica e ambiental
realizadas pelos municípios e seus órgãos de saúde:

X - emitir notificações sobre doenças e agravos à saúde:
XI - fomentar a busca ativa de responsável pela introdução ou

propagação de agravos e doenças;
XII - submeter, ainda que preventivamente, o eventual responsável pela

introdução ou propagação de doença à realização de exames, internação,
quarentena ou outras medidas que se fizerem necessárias em
decorrência dos resultados da investigação ou de levantamento
epidemiológico:

XIII - notificar o responsável, ainda que eventual, de que a
desobediência às determinações contidas no inciso anterior poderá
configurar crime, conforme previsto nos arts. 267 e 268 do Decreto-Lei n°
2.848. de 7 de dezembro de 1940. que contém o Código Penal;

XIV - lavrar notificações e determinações;
XV - expedir intimações e aplicar penalidades;
XVI - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua

competência.
Art. 27 - Compete aos profissionais da área de saúde, devidamente

habilitados e no exercício de suas funções, auxiliar a autoridade sanitária
na execução das ações de vigilância ep idem iológica.".

Art. 90 - O Capítulo IV da Lei n° 13.317. de 1999, fica denominado "Do
Saneamento", e o seu art. 42 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Capítulo IV
Do Saneamento

Art. 42 - Para os efeitos desta lei, saneamento é o conjunto de ações,
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serviços e obras que visam a garantir a salubridade ambiental por meio
de:

- abastecimento de água de qualidade compatível com os padrões de
potabilidade e em quantidade suficiente para assegurar higiene e
conforto:

li - coleta, tratamento e disposição adequada dos esgotamentos
sanitários:

III - coleta, transporte, tratamento e disposição adequada dos resíduos
sólidos, líquidos e gasosos;

IV - coleta e disposição ambientalmente adequados dos resíduos
sólidos provenientes do tratamento de esgotamentos sanitários:

V - coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbanos;
VI - drenagem de águas pluviais:
VII - controle de animais vetores, hospedeiros, reservatórios e

sina nt ró picos.
Art. 10 - A Lei n° 13.317. de 1999. fica acrescida do Capítulo Viu-A,

integrado pelos arts. 96-A e 96-B. e do Capítulo Vlll-B, integrado pelos
arts. 96-C e 96-D:

"Capítulo VIII-A
Da Regulação da Assistência à Saúde

Art. 96-A - Para os efeitos desta lei, regulação da assistência à saúde é
atividade desenvolvida pelo Estado constituída pelo processo de
planejamento e programação dos recursos assistenciais disponíveis em
Minas Gerais para garantir a prestação da assistência adequada à
necessidade dos cidadãos de forma equânime, ordenada, oportuna e
qualificada, por meio da Programação Pactuada e Integrada - PPI -
definida entre os municípios e das redes de referência.

Art. 96-B - Constituem ações dos serviços de regulação da assistência
à saúde:

- coordenar e operar, em conjunto com as equipes de trabalho, as
Centrais de Regulação Assistencial do SUS de Minas Gerais;

11 - aplicar critérios clínicos para tornar o atendimento da demanda da
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população por assistência à saúde compatível com a oferta de serviços
da rede SUS:

III - acompanhar a PPI e o fluxo de usuários encaminhados entre os
municípios:

IV - monitorar e orientar o atendimento em situação de urgência feito
por profissional de saúde habilitado, médico intervencionista, enfermeiro,
técnico ou auxiliar de enfermagem, bem como por profissional da área de
segurança ou bombeiro militar, no limite da competência desses
profissionais. ou por leigo que se encontre no local:

V - definir e acionar o serviço de destino do paciente, informando-o
sobre as condições deste e a previsão de chegada, sugerindo os meios
necessários ao seu acolhimento:

VI - avaliar a necessidade do envio de meios móveis de atenção e
justificar a decisão ao demandante:

VII - registrar os dados das regulações e missões assistenciais de
urgência, em ficha de regulação médica e no boletim ou ficha de
atendimento pré-hospitalar:

VIII - monitorar as missões de atendimento e as demandas pendentes:
IX - zelar para que todos os envolvidos na atenção pré-hospitalar

observem a ética e o sigilo profissional, inclusive nas comunicações
radiotelefônicas:

X - decidir sobre o destino hospitalar ou ambulatorial do paciente em
atendimento pré-hospitalar, de acordo com a planilha de hierarquias e
condições de atendimento dos serviços de urgência na região, garantindo
o atendimento das urgências. inclusive nas situações em que inexistam
leitos vagos para internação:

XI - acionar planos de atenção a desastre que estejam pactuados com
os outros interventores, coordenando o conjunto da atenção médica de
urgência:

XII - requisitar recursos públicos e privados em situações excepcionais,
com pagamento ou contrapartida "a posteriori", conforme instrumento
jurídico específico de pactuação a ser realizada com as autoridades
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competentes;
XIII - exercer a autoridade de regulação assistencial das urgências

sobre a atenção pré-hospitalar móvel privada quando for necessário
conduzir paciente a instituição pública ou conveniada. constituindo
responsabilidade do serviço pré-hospitalar privado o transporte e a
atenção ao paciente até sua entrada em estabelecimento hospitalar:

XIV - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua
competência;

XV - expedir intimações e aplicar penalidades.
Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Saúde assegurará ao

servidor em exercício da função de Regulador de Assistência à Saúde o
acesso a:

- mecanismos que garantam o registro de todo o processo de
regulação, incluindo a gravação contínua das comunicações:

II - normas e protocolos institucionais que definam as etapas e os
fundamentos para a ação e a decisão do Regulador e da equipe auxiliar:

III - protocolos de intervenção médica pré-hospitalar.
Capítulo VIII-13

Da Auditoria Assistencial
Art. 96-C - Para os efeitos desta lei, auditoria assistencial é o conjunto

de ações que visam ao controle prévio, concomitante e subseqüente da
legalidade e regularidade dos atos técnico-operacionais, bem como à
análise e à avaliação dos procedimentos e resultados das ações e dos
serviços de saúde realizados no âmbito do SUS estadual.

Art. 96-D - Compete à auditoria assistencial:
- realizar auditorias programadas em serviços de saúde do SUS para

verificar a conformidade dos serviços e da aplicação dos recursos à
legislação em vigor, a propriedade e a qualidade das ações de saúde
desenvolvidas e os custos dos serviços:

II - elaborar relatórios informando a administração sobre as
irregularidades detectadas e propondo a aplicação de medidas corretivas
e de penalidades, quando couber;
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III - emitir pareceres conclusivos, visando à melhoria da qualidade dos
serviços prestados:

IV - realizar auditorias especiais em caso de denúncias que envolvam
os serviços de saúde do SUS, mediante a apuração dos fatos, emitir
parecer conclusivo e sugerir a aplicação de medidas corretivas e de
penalidades, quando couber;

V - realizar auditorias programadas e especiais nos Sistemas Municipais
de Saúde, para verificar a conformidade do funcionamento, da
organização e das atividades de controle e avaliação à legislação em
vigor, mediante a emissão de parecer conclusivo;

VI - analisar os recursos de auditoria interpostos por gestores e
prestadores de serviços ao SUS, por meio da Junta de Recursos.
mediante a elaboração de parecer conclusivo;

VII - analisar os relatórios gerenciais dos sistemas de pagamento do
SUS. dos municípios e dos prestadores de serviços sob orientação dos
coordenadores técnicos e emitir parecer conclusivo:

VIII - propor a aplicação de medidas corretivas e de penalidades,
quando couber mesmo quanto à devolução ao Fundo Estadual de Saúde
de recursos utilizados indevidamente:

IX - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua
competência;

X - expedir intimações e aplicar penalidades.".
Art. 11 - O art. 98 da Lei n 0 13.317, de 1999, passa a vigorar acrescido

do seguinte § 3°:
"Art. 98- ...................
§ 3° - A autoridade sanitária notificará os fornecedores de produtos e

serviços de interesse da saúde de que a desobediência às determinações
contidas neste Código poderá configurar infração sanitária, conforme
previsto nos arts. 99 e 100 desta lei.".

Art. 12 - As atividades de regulação da assistência à saúde, de
vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e ambiental e de
auditoria assistencial do SUS serão exercidas pela autoridade sanitária a
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que se referem os incisos IV, V e VI do art. 20 da Lei n° 13.317, de 24 de
setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas
Gerais, designada por ato do Secretário de Estado de Saúde.

Art. 13 - A designação para o exercício das funções de autoridade
sanitária nas áreas a que se refere o "caput" do artigo anterior destina-se
exclusivamente:

- aos ocupantes de cargos de provimento efetivo lotados em ôrgào ou
entidade integrante do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se
refere a lei que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do
Poder Executivo do Estado de Minas;

II - aos ocupantes de funções e cargos de direção. assessoramento e
coordenação das ações de vigilância à saúde lotados nos órgãos e nos
serviços da Secretaria de Estado de Saúde, das Diretorias Regionais de
Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde ou em órgãos
equivalentes:

III - aos ocupantes de cargos de provimento efetivo de árgão ou
entidade municipal, estadual ou federal integrante do Sistema Único de
Saúde - SUS -, quando formalmente cedidos à Secretaria de Estado de
Saúde.

§ 1° - A designação de servidor prevista no caput" deste artigo será
regulamentada em decreto, observadas as seguintes diretrizes:

- delimitação do número de vagas para cada atividade específica,
observados os limites previstos nesta lei:

II - garantia de prerrogativas que assegurem o pleno exercício da
autoridade sanitária pelo servidor designado:

III - garantia de exercício independente e autônomo da atividade,
incluindo a inamovibilidade do servidor até a emissão de parecer sobre
caso em análise;

IV - atendimento dos seguintes requisitos:
a) processo de seleção interna:
b) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público:
c) habilitação com qualificação específica;
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d) habilitação em nível médio ou superior de escolaridade:
e) proibição de designação de servidor público proprietário,

administrador, quotista, sócio, dirigente ou empregado de empresa ou
instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao Sistema
único de Saúde.

§ 20 - A revogação da designação de servidor será regulamentada em
decreto e estará sujeita a:

- comprovação de conduta incompatível com o exercício da função:
II - conflito de interesses entre o servidor designado e a administração;
lii - avaliação de desempenho individual insatisfatória, na forma do

regulamento.
§ 3° - A avaliação de desempenho individual especifica para a função

de autoridade sanitária deverá observar o disposto na Lei Complementar
n° 71. de 30 de julho de 2003, e regulamentações.

Art. 14 - Fica criada a Gratificação de Função de Regulação da
Assistência à Saúde - GFRAS -, em número de cento e sessenta e
quatro, destinada ao pagamento dos servidores públicos designados
como autoridade sanitária para o exercício de atividade de regulação da
assistência à saúde, nos termos desta lei.

§ 1° - A gratificação de que trata o "caput" deste artigo fica assim
constituída:

- duas Gratificações de Função de Regulador Coordenador Estadual,
no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais);

II - dezoito Gratificações de Função de Regulador Coordenador
Macrorregional, no valor de R$3.300.00 (três mil e trezentos reais);

III - cento e quarenta e quatro Gratificações de Função de Regulador
Médico Plantonista, no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais).

§ 2° - O servidor a que se refere o "caput" deste artigo deverá optar por
uma das seguintes remunerações:

- o valor total da GFRAS:
II - a remuneração do cargo efetivo, acrescida do valor de opção de

20% (vinte por cento) do valor da GFRAS:



III - a remuneração do cargo de provimento em comissão.
Art. 15 - Fica vedada a percepção do valor da GFRAS acumulada com

a remuneração de cargo de provimento em comissão ou de função
gratificada.

Art. 16 - Ficam instituídos o Prêmio de Produtividade de Vigilância
Sanitária - PPVS -. o Prêmio de Produtividade de Vigilância
Epidemiológica e Ambiental - PPVEA - e o Prêmio de Produtividade de
Auditoria do SUS - PPAUD -, destinados aos servidores públicos
designados como autoridade sanitária para o exercício das atividades de
vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e ambiental e auditoria
assistencial.

§ 1° - O PPVS e o PPVEA serão pagos com recursos oriundos de
transferências federais específicas.

§ 2° - O PPAUD será pago com recursos oriundos de economias de
recursos do SUS descentralizados aos municípios ou transferidos aos
hospitais próprios, credenciados ou conveniados, apurados
periodicamente na contabilidade do Fundo Estadual da Saúde.

§ 30 - Os valores, a periodicidade e a forma de cálculo do PPVS. do
PPVEA e do PPAUD serão definidos em regulamento.

§ 4° - Os prêmios a que se refere o "caput" deste artigo poderão ser
pagos em até onze parcelas e serão distribuídos entre os servidores da
seguinte forma:

- 40% (quarenta por cento), proporcionalmente à pontuação obtida em
avaliação de desempenho individual:

II - 60% (sessenta por cento). no mesmo valor para todos os servidores,
no âmbito da unidade administrativa, proporcionalmente ao resultado da
avaliação institucional por ela obtido.

§ 5° - Os resultados da avaliação de desempenho do servidor,
computados semestralmente, serão convertidos em pontuação, conforme
previsto em regulamento, para aferição dos valores individuais dos
prêmios de que trata o "caput' deste artigo.

§ 6° - Fará jus aos prêmios somente o servidor que tiver alcançado o
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nível mínimo de desempenho previsto em regulamento.
§ 70 - Os valores dos prêmios a que se refere o "caput" deste artigo têm

como limite máximo os valores atribuídos às GFRAS, a que se refere o §
l°do art. 14 desta lei.

§ 8° - O PPVS, o PPVEA e o PPAUD não são devidos em caso de
indisponibilidade de recursos para pagamento parcial ou integral.

§ 9 1 - O pagamento dos prêmios de que trata este artigo só poderá
ocorrer durante a vigência de Acordo de Resultados e está condicionado
ao adimplemento das metas institucionais nele estabelecidas, bem como
à aplicação de instrumento de avaliação permanente do desempenho dos
servidores.

§ 10 - A percepção do PPVS e do PPVAE não impede a percepção do
prêmio de produtividade previsto nos arts. 29 e 29-A da Lei n° 14.694. de
30 de julho de 2003.

§ 11 - A percepção do PPAUD não impede a percepção do prêmio de
produtividade previsto no art. 29 da Lei n° 14.694, de 30 de julho de 2003.

Art. 17 - Fica vedada a incorporação dos valores da GFRAS. do PPVS.
do PPVAE e do PPAUD à remuneração, aos proventos de aposentadoria
do servidor ou à pensão, não servindo de base de cálculo para benefício
nem para vantagem, inclusive décimo terceiro salário, férias, adicional de
um terço de férias, férias-prêmio e contribuição para a seguridade social.

Art. 18 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei.
fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de
R$2.043.604.00 (dois milhões quarenta e três mil seiscentos e quatro
reais).

Art. 19 - O disposto nesta lei será regulamentado em decreto.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.814/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.81412004
cria o Núcleo de Estudos de Direito Público - NDP - na Escola de
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Governo Professor Paulo Neves de Carvalho e dá outras providências.
No 1° turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e

Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública apresentou-lhe o Substitutivo n° 1. e a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do Substitutivo n° 1
com a Emenda n° 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão pronunciar-se novamente sobre o mérito
da matéria, consoante dispõe o art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição foi encaminhada a esta Casa com o objetivo de criar o

Núcleo de Estudos de Direito Público na Escola de Governo Professor
Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro. Para a
coordenação do mencionado Núcleo, propunha-se a criação de um cargo
em comissão de recrutamento amplo. Verificou-se, todavia, que não havia
necessidade de se criar o referido Núcleo por lei, uma vez que tal unidade
pode compor a estrutura complementar daquela Fundação, o que permite
a sua instituição por meio de decreto, consoante o § 1° do art. 30 da Lei
Delegada n° 86, de 2003.

Assim, a lei se resumia à criação de um único cargo em comissão.
Como era intenção do Poder Executivo a criação de outros cargos e
funções comissionadas necessários para a melhoria da gestão
administrativa, corretamente encaminhou emendas ao projeto em exame,
ao invés de novo projeto de lei. Desta forma, o Substitutivo n° 1, aprovado
em Plenário, adotou a seguinte ementa: "Cria cargos de provimento em
comissão e funções comissionadas na estrutura do Poder Executivo e dá
outras providências".

No transcurso do processo legislativo, o projeto em exame recebeu
novas emendas, encaminhadas pelo Governador do Estado, visando a
adequação de aspectos da estrutura administrativa. São proposições que.
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por sua similitude com o objeto principal do projeto, podem ser
consideradas pertinentes à proposição em exame, razão pela qual não há
óbice regimental à sua acolhida.

A Mensagem n 325/2004 tem como objetivo possibilitar a unificação e
a equiparação da sistemática de reajustamento de quadros na área de
segurança pública. Trata-se, na realidade, de alteração que poderia ser
apresentada ao Projeto de Lei n° 1.981/2004, que, no entanto, já foi
votado no 20 turno e encontra-se em fase de elaboração da redação final,
não se permitindo, portanto, nenhuma alteração substantiva em seu texto.
A matéria é, no entanto, fruto de entendimento entre as corporações
policiais e o Governo do Estado, razão pela qual sua aprovação se faz
necessária, para que a política de pessoal na referida área possa ser
regulamentada de modo eficaz e adequado.

Por meio da Mensagem n° 286/2004, o Governador do Estado
apresentou várias propostas de adequação ao Projeto de Lei
Complementar n° 54/2004, que trata da estrutura da Advocacia-Geral do
Estado. Uma das propostas, no entanto, ao dispor sobre a remuneração
de cargos naquele órgão, tem natureza própria de lei ordinária, devendo
ser tratada em projeto de lei dessa natureza. Assim sendo, julgamos
conveniente incorporá-la à matéria em análise. Isso se faz sem nenhuma
interferência na vontade do Chefe do Poder Executivo, preservando-se a
independência dos Poderes para dispor sobre matérias relativas a sua
estrutura administrativa específica e, ao mesmo tempo, respeitando-se as
boas regras de técnica legislativa.

Finalmente, considerando-se o tamanho da máquina administrativa do
Estado e o bom desempenho apresentado até o momento pelas contas
públicas, pode-se afirmar que não é excessivo o número de novos cargos
e funções comissionadas criados e que o impacto financeiro das
propostas não ultrapassará os limites previstos na legislação fiscal em
vigor.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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1.814/2004 na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas n
o
s 1 e 2.

que apresentamos.
EMENDA N° 1

Acrescente-se onde convier:
Art. - Fica inserido o seguinte art. 13-A na Lei Complementar n° 81. de

10 de agosto de 2004:
"Art. 13-A - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo

do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo da
carreira da Advocacia Pública do Estado, com jornada equivalente à do
cargo de origem, cuja remuneração, incluídos adicionais, gratificações e
vantagens pessoais, for superior à remuneração do cargo de Procurador
do Estado, poderá perceber a diferença a título de vantagem pessoal
nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da
remuneração dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no caput deste
artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o art. 118 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.".

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Ficam reajustados em 100 c (dez por cento), a partir de 1° de

fevereiro de 2005:
- o vencimento básico dos cargos integrantes do Quadro Específico de

Provimento Efetivo da Polícia Civil, de que trata o Anexo Ib da Lei n°
6.499, de 4 de dezembro de 1974;

II - o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança
Penitenciário, a que se refere a Lei n° 14.695. de 30 de julho de 2003:

III - o vencimento básico dos cargos da classe de Agente de Segurança
Penitenciário, a que se refere o art. 6° da Lei n° 13.720, de 27 de
setembro de 2000;

IV - os valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos



temporários de prestação de serviços de Agente de Segurança
Penitenciário, celebrados com base no art. 11 da Lei n° 10.254. de 20 de
junho de 1990.

§ 1° - Para fins do reajuste de que trata o inciso IV, fica dispensada a
celebração de termo aditivo ao contrato temporário vigente.

§ 20 - o reajuste de que trata o "caput" estende-se aos servidores que,
na data da publicação desta lei, se encontrarem na inatividade.".

Sala das Comissões. 16 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio. Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Fábio Avelar

- Maria Tereza Lara.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N°1.814/2004

Cria cargos de provimento em comissão e funções comissionadas na
estrutura do Poder Executivo e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam criados, no Anexo V da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro

de 1992, alterado pela Lei Delegada n° 86, de 29 de janeiro de 2003, os
seguintes cargos de provimento em comissão:

- um cargo de Coordenador Executivo, com fator de ajustamento
correspondente a 1,57298;

II - um cargo de Assessor Especial, com fator de ajustamento
correspondente a 1.57298;

III - um cargo de Secretário de Ensino, com fator de ajustamento
correspondente a 0,90000:

IV - três cargos de Coordenador, com fator de ajustamento
correspondente a 0,90000.

Parágrafo único - Os cargos criados por este artigo serão lotados na
Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho e serão
identificados e codificados em decreto.

Art. 2° - Os ocupantes dos cargos de Assessor Especial e de
Coordenador Executivo, a que se refere o art. 1° desta lei, fazem jus à
verba anual atribuída, a título de pró-labore, aos cargos do Grupo 1 do
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Anexo li do Decreto n° 36.796, de 19 de abril de 1995, com valor
correspondente ao previsto para o cargo de Diretor Adjunto.

Art. 30 - O art. 2° da Lei n° 10.623. de 16 de janeiro de 1992, fica
acrescido dos seguintes § 2° e 30 passando o parágrafo único a vigorar
como § 1°:

§ 2° - Os cargos de provimento em comissão de chefia, de
recrutamento limitado, correspondentes às unidades da estrutura
intermediária das autarquias e fundações públicas do Poder Executivo
poderão ser ocupados por Procurador do Estado, indicado pelo
Advogado-Geral do Estado, mediante nomeação do Governador do
Estado.

§ 3 - O disposto no § 2° deste artigo aplica-se aos cargos de
assessoramento intermediário lotados nas entidades mencionadas no
mesmo artigo.".

Art. 4° - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas, instituídas
pelo art. 10 da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003:

- dez funções gratificadas de Coordenador de Atividade Central. com
valor correspondente a 70% (setenta por cento) da remuneração do cargo
de Diretor 1, destinadas às Secretarias integrantes do Sistema Central:

II - vinte funções gratificadas de Gerente de Área, com valor
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração do cargo de
Diretor 1, destinadas à Secretaria de Estado de Governo.

Parágrafo único - As funções gratificadas de que trata o inciso 1 deste
artigo terão sua destinação fixada em decreto.

Art. 5 - Ficam criados, no Quadro Especial de cargos de provimento
em comissão da administração direta do Poder Executivo, a que se refere
o art. 1° da Lei Delegada n" 108, de 29 de janeiro de 2003, os seguintes
cargos de provimento em comissão:

- seis cargos de Assessor-Chefe, código MG-09. símbolo AC-09:
II - um cargo de Assessor-Chefe, código MG-24. símbolo AH-24:
111 - nove cargos de Diretor de Projeto. código MG-88. símbolo AS-96:
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IV - um cargo de Assessor Jurídico-Chefe, código MG-99, símbolo GF -
09;

V - dois cargos de Assessor Jurídico, código MG-18. símbolo AT-18.
Parágrafo único - A identificação e a lotação dos cargos criados neste

artigo serão feitas por meio de decreto.
Art. 6° - Ficam extintos, no Quadro Especial de cargos de provimento

em comissão da administração direta do Poder Executivo, a que se refere
o art. 10 da Lei Delegada n° 108. de 2003, dois cargos de Assessor II.
código MG-12, símbolo AD-12.

Art. 70 - O art. 3 0 da Lei Delegada n° 59, de 29 de janeiro de 2003,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI, renumerando-se os
demais:

VI - Assessoria Jurídica:".
Art. 8° - O Anexo II a que se refere o art. 7° da Lei Delegada n° 109, de

30 de janeiro de 2003, passa a vigorar com a alteração constante no
anexo desta lei.

Art. 9° - Fica criado o cargo de Vice-Presidente da Companhia de
Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPASA-MG.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 56/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 56/2004, de autoria do Governador
do Estado, que dá nova redação ao art. 4° da Lei Complementar n° 78, de
9 de julho de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a
consolidação das leis do Estado, conforme o previsto no parágrafo único
do art. 63 da Constituição do Estado, foi aprovado no 2 turno, com a
Emenda n° 1.

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



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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 56/2004
Altera o art. 4 da Lei Complementar n' 78, de 9 de julho de 2004, que

dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do
Estado, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O § 3 do art. 4° da Lei Complementar n° 78, de 9 de julho de

2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.4°-(...)
§ 3° - O fecho conterá o local e a data da lei, bem como a indicação do

número de anos decorridos desde a Inconfidência Mineira e desde a
Independência do Brasil. contados a partir de 1789 e de 1822.
respectivamente, seguida da assinatura da autoridade competente.".

Art. 20 - Os arts. 20 a 23 da Lei Complementar n° 78. de 2004, passam
a constituir capítulo, com a seguinte denominação:

"Capítulo V
Disposições Finais".

Art. 3C - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 15 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas Fabiano -

Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 280/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 280/2003, de autoria do Deputado Sargento

Rodrigues, que institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de
Pessoas Desaparecidas e dá outras providências, foi aprovado no 2
turno, na forma do vencido no 1 turno.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 280/2003

Institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l' - Fica instituído o Sistema de Comunicação e Cadastro de

Pessoas Desaparecidas do Estado de Minas Gerais, destinado a dar
agilidade e eficácia na busca de pessoas que tenham desaparecido no
território do Estado.

Parágrafo único - Somente será cadastrada no Sistema a pessoa cujo
desaparecimento tenha sido registrado perante autoridade policial
competente.

Art. 2 0 - O Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas do Estado de Minas Gerais deverá conter nome, filiação,
data de nascimento dos desaparecidos e dados como altura, peso, cor
dos olhos, dos cabelos e da pele, sinais característicos e outros, além de
fotos, circunstâncias do desaparecimento e endereço de pessoas para
contato.

Art. 30 - Os órgãos públicos do Estado ficam obrigados a reservar
espaços nas suas repartições, em locais de maior circulação de pessoas,
para a afixação de cartazes ou similares, contendo identificação,
fotografia e dados das pessoas desaparecidas.

Art. 4 - Os veículos de comunicação impressa, televisiva. radiofônica e
eletrônica dos Poderes do Estado destinarão espaço para a divulgação
dos dados das pessoas desaparecidas.

Parágrafo único - O órgão oficial de imprensa dos Poderes do Estado
destinará espaço para divulgação de fotos e dados de crianças
desaparecidas.

Art. 50 - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais inserirá
em sua página na internet fotos e dados de crianças desaparecidas, com
atalhos para outras páginas que versem sobre o mesmo assunto.

Art. 60 - Os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados,
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comunicarão à Secretaria de Estado de Defesa Social, sob pena de
responsabilidade, dados identificadores de pessoa desacompanhada que
neles der entrada inconsciente ou em estado de perturbação mental ou
impossibilitada de se comunicar.

Parágrafo único - A comunicação deverá ser feita no prazo de doze
horas, contado do momento da entrada do paciente no estabelecimento.

Art. 70 - A autoridade policial do Estado que detiver ou encaminhar para
tratamento ou assistência doente mental, indigente, criança ou
adolescente abandonados ou autor de ato infracional comunicará
imediatamente o fato à Secretaria de Estado de Defesa Social, com
dados identificadores da pessoa.

Art. 8' - A entidade assistencial, pública ou privada, que receba e
abrigue doente mental, indigente, criança ou adolescente abandonados
ou autor de ato inf racional enviará periodicamente à Secretaria de Estado
de Defesa Social relatório dos dados identificadores das pessoas que
tenham dado entrada nesses estabelecimentos.

Parágrafo único - Deverá ser imediatamente comunicada a entrada, em
estabelecimento assistencial de abrigo ou internação, de criança ou
adolescente sem referências familiares, com dados ou fotos que possam
ser divulgados na forma do art. 4°.

Art. 90 - Identificado como motivo do desaparecimento de criança o
abuso físico, psicológico ou sexual, ou a negligência, ocorridos no
ambiente familiar, o núcleo familiar será encaminhado para assistência
especializada, prestada por psicólogos, assistentes sociais e advogados,
para acompanhamento psicológico e orientação jurídica sobre os direitos
da criança e do adolescente e sobre possíveis medidas judiciais cabíveis
em caso de manutenção da violência.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias, contados da data da sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Dimas Fabiano -
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Laudelino Augusto.	-
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 311/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 311/2003, de autoria do Deputado Célio Moreira,

que disciplina a utilização de câmeras de vídeo como medida de
segurança nos imóveis estaduais, como presídios, escolas e rodovias, foi
aprovado no 2 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas nos
1.2 e 4 a6.

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.

A Emenda n 1. de 2 0 turno, de autoria da Comissão de Segurança
Pública, aparece no processo, do ponto de vista formal, como aprovada.
Entretanto, o comando da emenda é aplicável somente ao texto aprovado
em 1° turno, e não ao Substitutivo n° 2, aprovado no 2° turno. A emenda,
que se destina a adaptar a ementa do vencido ao restante do texto do
projeto, é incompatível com o substitutivo aprovado no 2 0 turno, razão
pela qual esta Comissão é obrigada a ignorá-la.

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

PROJETO DE LEI N° 311/2003
Disciplina a utilização de câmeras de vídeo para fins de segurança.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A instalação e a utilização de câmera de vídeo para fins de

segurança são reguladas pelo disposto nesta lei.
Art. 20 - E obrigatória a afixação, nos locais em que esteja instalada

câmera de vídeo para fins de segurança, de aviso que informe da
existência de câmera no local, na forma do regulamento desta lei.

Art. 3° - E vedada a instalação de câmera de vídeo em locais de uso
íntimo, como vestiários, banheiros e provadores.

Art. 4° - As imagens produzidas por meio de câmera de vídeo para fins
de segurança não serão exibidas a terceiros, exceto para a instrução de
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processo administrativo ou judicial.
Art. 5° - O monitoramento por meio de câmeras de vídeo de bem de

uso comum da população depende de autorização do órgão estadual
competente, na forma do regulamento desta lei.

Art. 6° - O Poder Executivo poderá celebrar convênios com os
Municípios para a execução do disposto nesta lei.

Art. 7° - O Poder Executivo poderá estabelecer parceria com entidades
públicas ou privadas para a instalação de câmeras para o monitoramento
de bens de uso comum da população para fins de segurança pública, de
acordo com a legislação vigente.

Parágrafo único - A entidade que atuar em parceria com o Poder
Executivo poderá divulgar sua marca no aviso de que trata o art. 2° desta
lei.

Art. 8° - O regulamento desta lei tipificará as infrações e estabelecerá
as penalidades correspondentes, observados os seguintes limites:

- a penalidade de multa não excederá 500 UFEMGs (quinhentas
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais):

II - a penalidade de apreensão da câmera não excederá o prazo de
trinta dias.

Art. 9° - Fica criada a Taxa de Autorização de Sistemas de
Monitoramento por Câmeras de Bens de Uso Comum da População, no
valor de 100 (cem) UFEMGs por câmera, tendo como hipótese de
incidência o exercício do poder de polícia administrativa quanto à
concessão de autorização para funcionamento de sistemas de
monitoramento por câmeras de bem de uso comum da população.

Art. 10 - Não se aplica o disposto nos arts. 5. 8 0 e 9° desta lei quando
o sistema de monitoramento for gerenciado pelos Poderes do Estado e
destinado exclusivamente à segurança pública.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2004.
Maria Olivia. Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas Fabiano -

Vanessa Lucas.



PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 425/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 425/2003, de autoria do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Poço Fundo o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 425/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poço Fundo 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 Poço

Fundo imóvel com área de 10.000m 2 (dez mil metros quadrados), e
respectivas benfeitorias, situado naquele Município, registrado sob o n -
4.354. a fls. 149 do livro 3-13, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Machado.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput' deste artigo
destina-se ao funcionamento de escola municipal.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino Augusto -

Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI ft 98212003

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 98212003, de autoria do Deputado Rêmolo Aloise,
que dispõe sobre a oferta de produto em promoção ou liquidação em
estabelecimento comercial, foi aprovado no 2 turno, na forma do vencido
no 1 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 10 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° 982/2003
Dispõe sobre a oferta de produto em promoção ou liquidação por

estabelecimento comercial.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - A oferta, por estabelecimento comercial varejista, de

mercadoria em promoção ou liquidação, decorrida a primeira metade de
seu prazo de validade e estando a mercadoria nos três meses anteriores
ao vencimento desse prazo. fica condicionada à informação ao
consumidor do prazo de validade, com o mesmo destaque conferido à
propaganda de liquidação e ao preço.

Art. 20 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às
penas previstas no art. 56 da Lei Federal n 0 8.078, de 11 de setembro de
1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 15 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Vanessa Lucas. relatora - Dimas Fabiano -

Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 1.068/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.068/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, que

autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica ao Município
de Ituiutaba. foi aprovado no 2 turno, com as Emendas n s 1 e 2 ao
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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 § 10 do
art. 268 do Regimento Interno.

Ao analisar a matéria, esta Comissão observou que as Emendas n°s 1
e 2 ao vencido fizeram referência errada aos números de registro dos
imóveis objeto da doação de que trata o projeto. Para sanar o erro, foram
adotados como referência os números de matrícula constantes nas
cópias dos registros dos imóveis que documentam o processo.

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

PROJETO DE LEI N 1.068/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica ao

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

Ituiutaba os seguintes imóveis:
- terreno com área de 5.112.50m 2 (cinco mil cento e doze vírgula

cinqüenta metros quadrados), situado na quadra formada pelas Ruas 10
e 12 e pelas Avenidas 17 e 17-A, naquele Município, matriculado sob o n°
17.068, no livro 2, no Cartório do 20 Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Ituiutaba;

II - terreno com área de 4.968m 2 (quatro mil novecentos e sessenta e
oito metros quadrados), situado na quadra S0.11.13.07 do Bairro
Pirapetinga. naquele Município, matriculado sob o n° 15.387, no livro 2,
no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ituiutaba.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o 'caput" destinam-se,
respectivamente, ao funcionamento da Escola Municipal Professor
Ildefonso Mascarenhas da Silva e da Escola Municipal Manoel Alves
Vilela.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura das



escrituras públicas de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano. relator - Vanessa Lucas -

Laudelino Augusto.	-
PARECER DE REDAÇ ÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 1.084/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.084/2003, de autoria da Deputada Ana Maria, que

estabelece normas para o cumprimento do disposto no inciso VIII do art.
12 da Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional. e dá outras providências, foi
aprovado no 20 turno, com a Emenda n 0 1 ao vencido no 1 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 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 1.084/2003
Estabelece normas para o cumprimento do disposto no inciso VIII do

art. 12 da Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O poder público estadual zelará pela permanência na escola

dos alunos matriculados no ensino fundamental, mediante o
desenvolvimento de ações integradas entre estabelecimentos de ensino,
órgãos estaduais de educação, o Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente e o Ministério Público Estadual, que adotarão,
no âmbito de sua competência, as medidas necessárias à consecução
dos objetivos estabelecidos nesta lei.

Art. 2° - 0 estabelecimento de ensino, após apurar a ausência do aluno
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por cinco dias letivos consecutivos ou dez dias alternados no mês,
entrará em contato com a família do aluno faltoso, com vistas a promover
o imediato retorno e a regular freqüência à escola.

Parágrafo único - O descumprimento do disposto neste artigo implicará
a responsabilização administrativa da direção do estabelecimento de
ensino.

Art. 30 - o dirigente do estabelecimento de ensino remeterá ao
Conselho Tutelar do Município, ao Juiz competente da Comarca e ao
respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos cujo
número de faltas ultrapassar 500/o (cinqüenta por cento) do percentual
permitido em lei, nos termos do art. 12, VIII, da Lei Federal n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996.

Art. 40 - Não havendo retorno do aluno à escola num prazo máximo de
quinze dias depois de esgotados os recursos previstos nos arts. 2° e 3°
desta lei, os pais ou responsáveis serão notificados e, se necessário,
responsabilizados administrativa e penalmente pelo Ministério Público,
conforme a legislação pertinente.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 15 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto. relator - Vanessa Lucas -

Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.207/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.207/2003. de autoria do Deputado Padre João,

que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo às M icrodestila rias de
Alcool e Beneficiamento de Produtos Derivados da Cana-de-Açúcar e dá
outras providências, foi aprovado no 2 0 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
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N 1.207/2003

Institui a Política Estadual de Incentivo às Microdestilarias de Álcool e
Beneficiamento de Produtos Derivados da Cana-de-Açúcar.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica instituída a Política de Incentivo às Microdestilarias de

Álcool e Beneficiamento de Produtos Derivados da Cana-de-Açúcar,
formulada e executada como parte da política de desenvolvimento
socioeconômico regional integrado e sustentável e voltada para a
geração de emprego e renda nas regiões administrativas do Estado.

Art. 2 0 - Para os efeitos desta lei, entende-se por microdestilaria a
unidade com capacidade de produção de até 5.0001 (cinco mil litros) de
álcool por dia:

Art. 3° - Serão atendidas prioritariamente pela política de que trata esta
lei as regiões com vocação agrícola para a produção da cana-de-açúcar
em pequenas e médias propriedades.

Parágrafo único - São destinatários preferenciais da política de que
trata esta lei os agricultores familiares, os pequenos e médios produtores
rurais, os trabalhadores em regime de parceria, os meeiros, os
comodatários, os assentados em projetos de reforma agrária e os
arrendatários rurais.

Art. 4 - São objetivos da Política Estadual de Incentivo às
Microdestilarias de Álcool e Beneficiamento de Produtos Derivados da
Cana-de-Açúcar:

- estimular investimentos em pequenos empreendimentos de
interesse das comunidades rurais, do agricultor familiar, das associações
e das cooperativas, como forma de incentivar a produção do álcool
combustível para o auto-abastecimento, da aguardente, do açúcar
mascavo, da rapadura e de outros produtos derivados da cana-de-açúcar:

II - criar alternativas de emprego e renda em regiões produtoras de
cana-de-açúcar.

Art. 5° - Na implementação da Política Estadual de Incentivo às

^Á &_C



I(J
Microdestilarias de Álcool e Beneficiamento de Produtos Derivados da
Cana-de-Açúcar, cabe ao poder público:

- apoiar a implantação e o desenvolvimento de microdestilarias de
álcool e fábricas de beneficiamento dos produtos derivados da cana-de-
açúcar em regiões do Estado com vocação para a produção de cana-de-
açúcar;

II - criar oportunidades de renda e de trabalho para os projetos
beneficiados pelos assentamentos de reforma agrária:

III - estimular atividades agropecuárias que utilizem os subprodutos do
beneficiamento da cana-de-açúcar;

IV - estimular parcerias entre os órgãos estaduais e federais de
pesquisa e extensão rural, com o objetivo de dotar tecnologicamente os
empreendimentos beneficiados pela política de que trata esta lei,
aumentando a produtividade agrícola e a eficiência tecnológica;

V - criar mecanismos para viabilizar a comercialização dos produtos
derivados da cana-de-açúcar e estimular a produção do álcool
combustível para consumo dos cooperados, em caso de cooperativa, dos
associados, em casos de associações, ou dos produtores rurais
independentes;

VI - criar linhas de crédito para financiar projetos de microdestilaria ou
beneficiamento dos produtos derivados da cana-de-açúcar;

VII - articular as políticas de incentivo às microdestilarias com os
programas de geração de emprego e renda, buscando o desenvolvimento
regional integrado e sustentável:

VIII - estimular a busca constante da qualidade dos produtos, por meio
de cursos de capacitação e organização empresarial:

IX - criar campanhas de promoção dos produtos das microdestila rias e
derivados da cana-de-açúcar, apoiando e estimulando a sua colocação
no mercado consumidor:

X - estimular o cooperativismo e o associativismo;
Xl - buscar integração entre a produção agrícola, o beneficiamento e as

práticas de conservação e sustentabilidade do meio ambiente.
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Art. 6 - São instrumentos da Política Estadual de Incentivo às
Microdestilarias e ao Beneficiamento dos Produtos Derivados da Cana-
de-Açúcar:

- o crédito rural:
II - o incentivo fiscal e tributário:
III - a pesquisa agropecuária e tecnológica:
IV - a extensão rural e a assistência técnica;
V - a promoção e a comercialização dos produtos:
VI - o certificado de origem e qualidade dos produtos destinados à

comercialização.
Art. 7° - A Política Estadual de Incentivo às Microdestilarias e ao

Beneficiamento dos Produtos Derivados da Cana-de-Açúcar será
gerenciada por um órgão específico, ao qual compete operacionalizar:

- o planejamento e a coordenação das políticas de incentivo:
- a definição da viabilidade técnica e econômica dos projetos:

III - o acompanhamento da execução da política de que trata esta lei:
IV - o suporte técnico aos projetos, com a prestação de apoio à

elaboração, ao desenvolvimento, à execução e à operacionalização dos
empreendimentos, por intermédio das empresas de pesquisa
agropecuária e de extensão rural:

V - a busca de parcerias com outras entidades, públicas ou privadas.
para maximizar a produção e a comercialização dos produtos:

VI - a promoção de cursos de formação e capacitação gerencial para
os empreendedores, por meio de parcerias com centros tecnológicos,
universidades, organizações não governamentais e centros de formação;

VII - a elaboração de cadastro das microdestilarias do Estado:
VIII - a manutenção de cadastro atualizado das microdestilarias

constituídas ou em constituição e das inovações propostas para esse
segmento da produção agropecuária;

IX - a viabilização de espaços públicos, em parceria com os Municípios
e a iniciativa privada, destinados à comercialização dos produtos, para
estimular a sua colocação no mercado consumidor:
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X - o estímulo à integração das microdestilarias no Estado, por meio da
constituição de uma rede solidária, com o intuito de ampliar negócios e a
criação de novas unidades:

XI - a criação de um selo de identificação para os produtos derivados
das microdestilarias e das fábricas de beneficiamento para promover a
comercialização e garantir a qualidade dos produtos.

Parágrafo único - O órgão a que se refere o "caput" deste artigo será
composto de forma paritária por representantes de órgãos
governamentais e de entidades dos empreendedores, escolhidos com
seus suplentes.

Art. 8° - A Política Estadual de Incentivo às Microdestilarias será
executada com recursos públicos e privados.

Art. 9" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 15 de dezembro de 2004.
Maria OUvia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Vanessa Lucas -

Laudelino Augusto.	-
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.455/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.455/2004, de autoria do Deputado Gilberto

Abramo, que acrescenta parágrafo ao art. 3° da Lei n° 12.903. de 23 de
junho de 1998, que define medidas para combater o tabagismo no
Estado, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 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. l'- 	0 art. 30 da Lei n° 12.903. de 23 de junho de 1998. fica
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acrescido do seguinte § 2. passando seu parágrafo único a vigorar como
§

§ 2 0 - E vedada ao docente e à pessoa que desenvolva trabalho com
os alunos a prática do tabagismo nas dependências a que estes tenham
acesso nos estabelecimentos escolares de educação básica de
responsabilidade do Estado.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 15 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa Lucas -

Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.597/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.597/2004, de autoria do Deputado Fábio Avelar,

que autoriza a reversão de imóvel ao patrimônio do Município de
Felizburgo, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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° 1.597/2004
Autoriza o Poder Executivo a fazer a reversão do imóvel que especifica

ao Município de Felizburgo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município

de Felizburgo imóvel urbano com área de 1.540M2 (mil quinhentos e
quarenta metros quadrados). situado naquele Município. registrado sob o
ri 4.251, a lis. 189v a 191 do livro 3-D. no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Jequitinhonha.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento do mercado municipal.
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Art. 20 - A reversão de que trata o art. 1° se fará sem ônus para o
Estado.

Art. 3" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto. relator - Dimas Fabiano -

Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.860/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 1.860/2004, de autoria do Governador do Estado,

que dá a denominação de Escola Estadual Presidente Tancredo Neves à
Escola Estadual de Ensino Fundamental - séries finais e Ensino Médio -,
localizada no Município de Frutal, 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 1.860/2004
Dá denominação a escota estadual de ensino fundamental e ensino

médio localizada no Município de Frutal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Presidente Tancredo Neves

a escola estadual de ensino fundamental, de 5' a 8 séries, e de ensino
médio localizada no Município de Frutal.

Art. 2°— Fica revogada a Lei n`9.098, de 17 de dezembro de 1985.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano. relator - Vanessa Lucas -

Laudelino Augusto.	-
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.864/2004

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n' 1.864/2004, de autoria do Governador do Estado,
que dá denominação de Escola Estadual Marlene Martins Reis à Escola
Estadual de Ensino Fundamental - séries finais - e Ensino Médio,
localizada no Município de Pratinha, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N 1.864/2004
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e ensino

médio localizada no Município de Pratinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Marlene Martins Reis a

escola estadual de ensino fundamental, de 51 à 8' séries, e ensino médio
localizada na Praça da Matriz. n° 253, no Município de Pratinha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Maria Olívia. Presidente - Laudelino Augusto. relator - Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N' 1.865/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 1.865/2004, de autoria do Governador do Estado,

que dá a denominação de Escola Estadual Professor Bandeira à Escola
Estadual de Ensino Fundamental (séries iniciais) localizada no Município
de Frutal, 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'1.865/2004
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Dá a denominação á escola estadual de ensino fundamental localizada
no Município de Frutal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica denominada Escola Estadual Professor Bandeira a escola

estadual de ensino fundamental, de 1' à 4 séries, localizada no
Município de Frutal.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.884/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.884/2004. de autoria do Governador do Estado,

que institui o Adicional por Titulação Acadêmica - ATA, foi aprovado no 20
turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.884/2004
Institui o Adicional por Titulação Acadêmica - ATA.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Adicional por Titulação Acadêmica - ATA -

para o servidor com título de mestre ou doutor ocupante de cargo de
provimento efetivo transformado pela lei que institui as carreiras do Grupo
de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo em cargo de
provimento efetivo da carreira de Professor de Educação Superior, lotado
no Quadro de Pessoal da Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG - ou da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES.

Art. 2 - O valor do ATA será calculado com base na tabela de
vencimento da carreira de Professor de Educação Superior e
corresponde:
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- para o servidor com título de mestre posicionado no nível 1 ou II da
carreira de Professor de Educação Superior, à diferença entre o valor do
vencimento básico relativo ao primeiro grau do nível III da respectiva
carreira e o valor do vencimento básico relativo ao nível em que estiver
posicionado. somada à diferença entre o valor dos adicionais por tempo
de serviço e da Gratificação de Incentivo à Docência de que trata a Lei n
11.115, de 16 de junho de 1993. calculados com base no valor do
vencimento básico do primeiro grau do nível III da respectiva carreira, e o
valor das vantagens mencionadas neste inciso percebidas pelo servidor;

II - para o servidor com título de doutor posicionado nos níveis 1 a IV da
carreira de Professor de Educação Superior, à diferença entre o valor do
vencimento básico relativo ao primeiro grau do nível V da respectiva
carreira e o valor do vencimento básico relativo ao nível em que estiver
posicionado, somada à diferença entre o valor dos adicionais por tempo
de serviço e da Gratificação de Incentivo à Docência de que trata a Lei n
11.115, de 1993, calculados com base no valor do vencimento básico do
primeiro grau do nível V da respectiva carreira, e os valores das
vantagens mencionadas neste inciso percebidas pelo servidor.

Art. 3 - Até a publicação da lei que instituir a tabela de vencimento
básico da carreira de Professor de Educação Superior, o valor do ATA
corresponderá à soma dos valores a seguir especificados:

- diferença entre o valor do vencimento básico relativo ao primeiro
grau da classe dos cargos cujo requisito de escolaridade seja
correspondente à titulação acadêmica do servidor, transformada na forma
da lei que institui as carreiras Grupo de Atividades de Educação Superior
do Poder Executivo, e o valor do vencimento básico percebido pelo
servidor, conforme os valores da tabela de vencimento basico vigente
para cada entidade;

li - diferença entre o valor dos adicionais por tempo de serviço e da
Gratificação de Incentivo à Docência de que trata a Lei n 11.115. de
1993. calculados com base no valor do vencimento básico do primeiro
grau da classe cujo requisito de escolaridade seja correspondente à
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titulação acadêmica do servidor e o valor das vantagens mencionadas
neste inciso por ele percebidas, conforme os valores da tabela de
vencimento básico vigente para cada entidade.

Art. 4° - Para fins de cáculo do valor do ATA a ser percebido por
servidor em regime de dedicação exclusiva ocupante de cargo de
provimento efetivo lotado no Quadro de Pessoal da UNIMONTES, o valor
do adicional de vencimento a que se refere o § 1° do art. 25 da Lei n°
11.517. de 1994, será deduzido do valor apurado na forma dos arts. 2° e
3° desta lei.

Parágrafo único - Não se aplica o disposto no "caput" deste artigo ao
cálculo do valor do ATA devido ao servidor com título de doutor
posicionado nos níveis III e IV da carreira de Professor de Educação
Superior.

Art. 5° - O pagamento do adicional instituído por esta lei será
interrompido quando o servidor for promovido ao nível da carreira cujo
requisito de escolaridade for correspondente ao título acadêmico que
ensejou o pagamento do ATA.

Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 15 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas Fabiano -

Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.885/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.885/2004, de autoria do Governador do Estado,

que dá a denominação de Escola Estadual Professora Santa Godoy à
Escola Estadual de Ensino Fundamental (séries iniciais), localizada no
Município de Mariana, 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 1.885/2004
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no

Município de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professora Santa Godoy a

escola estadual de ensino fundamental, de V à 4° séries, localizada na
Rua Wesceslau Braz, n 247, Centro, no Município de Mariana.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 14 de dezembro de 2004.
Maria Olívia. Presidente - Laudelino Augusto. relator - Doutor Ronaldo.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 1, 2 E 3, APRESENTADAS EM

PLENÁRIO, NO 2 11 TURNO. À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 57/2003

Comissão Especial
Relatório

De autoria da Comissão Especial do Tribunal de Contas, a proposta de
emenda à Constituição em epígrafe modifica o art. 124 da Constituição
Estadual, que dispõe sobre o Ministério Publico junto ao Tribunal de
Contas e acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

Esta Comissão Especial, examinando a proposição em 14/12/2004,
opinou por sua aprovação, no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. A seguir, a matéria foi encaminhada ao Plenário, onde
recebeu a Emenda n" 1, que tem como primeiro signatário o Deputado
Miguel Martini, e as Emendas n° s 2 e 3 , que têm como primeiro
signatário o Deputado Weliton Prado, sobre as quais emitimos este
parecer. nos termos do art. 201. c/c o art. 188. § 2°. do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Emenda n° 1 tem como objetivo revogar o § 2 0 do art. 66 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, que
dispõe sobre serviços notariais e de registro. A revogação do parágrafo
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se faz realmente necessária, em vista do advento de normas federais que
regulamentaram a matéria, tornando-o sem eficácia: todavia, entendemos
ser pertinente a supressão de todo o artigo, pelas mesmas razões
anteriormente mencionadas, uma vez que a matéria relacionada com os
serviços notariais e de registro se encontra atualmente sobre a égide das
Leis Federais n os 8.935, de 1994, e 10.169. de 2000. Tendo o referido
artigo da Constituição do Estado produzido regularmente seus efeitos até
o momento da edição da citada legislação federal, conforme reza o art.
236 da Constituição da República, apresentamos a Submenda n° 1 à
Emenda n° 1, suprimindo-o na íntegra.

A Emenda n° 2 pretende fixar em 120 dias o prazo para a convocação
do concurso público de provas e títulos, visando ao provimento dos
cargos de Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
O prazo de 60 dias, inicialmente previsto, não é suficiente para que se
tomem as providências necessárias à realização do certame, motivo pelo
qual concordamos com a alteração proposta.

Também estamos de acordo com o que propõe a Emenda n° 3, uma
vez que não há razão para que um único conselho profissional
acompanhe a realização de um concurso público de que participam
candidatos com diversas formações profissionais, como é o caso do
concurso para provimento dos cargos de Auditor. Par evitar que uma
categoria profissional seja privilegiada, faz-se necessária a alteração
proposta.

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, da Emenda

n° 1 na forma da Subemenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, que
apresentamos, e pela aprovação das Emendas nos 2 e 3 ao Substitutivo
n° i, apresentadas em Plenário à Proposta de Emenda à Constituição n°
57.

SUBMENDA N° 1 À EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Fica revogado o art. 66 do Ato das Disposições Constitucionais
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Transitórias da Constituição do Estado.'.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Antônio Júlio. Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Rogério

Correia - Fábio Avelar.

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

do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a comunidade do Município de Capim Branco

pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
3.594/2004. do Deputado Doutor Ronaldo):

de congratulações com Ana Carolina Ferreira de Oliveira. Giancarlo
Thales Camilo da Silva e Paulo Marcos Ribeiro, alunos da Escola Dr.
Leovigildo Mendonça de Barros, no Município de Pouso Alegre, pela
conquista do 10 lugar no Projeto Unilever de Arte nas Escolas
(Requerimento n° 3.631/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva):

de apoio ao Congresso Nacional pela aprovação do Projeto de Lei n°
3.985/2004, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Jornalismo
(Requerimento n° 3.823/2004. da Comissão de Administração Pública):

de congratulações com o Sr. Leonardo lsaac Yarochewsky, pelo artigo
Os direitos humanos, publicado no jornal "O Tempo". (Requerimento n°
3.825/2004, da Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE DEZEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 105a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA. EM 16/12/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: ia Fase (Expediente):

Ata: discurso do Deputado Irani Barbosa; aprovação - Correspondência:
Mensagem n° 32512004 (encaminha emenda ao Projeto de Lei n°
1.814/2004), do Governador do Estado - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 2.024 a 2.027/2004 -
Requerimentos n os 3.940 a 3.945/2004 - Requerimentos dos Deputados
Márcio Kangussu e lvair Nogueira - Comunicações: Comunicações da
CPI do Café e dos Deputados Elmiro Nascimento e Biel Rocha -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Domingos Sávio. Célio
Moreira, Sargento Rodrigues, Doutor Viana e Chico Simões - 2' Parte
(Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações - Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada;
deferimento: discurso do Deputado Sidinho do Ferrotaco - Requerimento
do Deputado Rogério Correia: deferimento; discurso da Deputada Maria
Tereza Lara - Questão de ordem - Encerramento.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto
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Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô Moraes
- João Leite - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista de

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

1' Parte
1° Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°- Secretário, procede à leitura da

ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-Ia,

o Deputado Irani Barbosa.
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, estamos em um esforço

concentrado de final de ano. O trabalho da Assembléia Legislativa
sempre foi sério e voltado para a população do Estado, mas não
admitiremos que esse trabalho seja maculado no cerne do interesse dos
Deputados. Há cerca de 100 Deputados aposentados pelo IPLEMG e, por
negligência desta Casa, que deveria fiscalizar os seus õrgãos internos, o
nosso fundo de pensão foi saqueado, pois R$20.000.000,00 foram
jogados no ralo do Banco Santos. O Presidente do nosso instituto de
aposentadoria não detinha poderes para aplicar em Bancos particulares.
Estou impetrando uma ação pessoal contra o IPLEMG, pedindo uma



auditoria-geral e, principalmente, responsabilizando aqueles que jogaram
o dinheiro dos aposentados no lixo. E uma falta de decência de um Poder
que fiscaliza todos os órgãos do Estado não fiscalizar o seu próprio
instituto de previdência.

Isso já ocorreu no passado com o instituto de previdência dos
funcionários, e não vamos aceitar que ocorra o mesmo com o instituto de
previdência dos Deputados. E falta de respeito, de honradez e
honestidade. Não podemos ficar calados, ao sabermos que o dinheiro
desse instituto era mal aplicado, desvirtuado para atender a interesses
particulares. Estou solicitando de V. Exa., Presidente da Assembléia no
momento e Presidente do Conselho Fiscal desse instituto, que busque os
caminhos adequados, porque, na próxima segunda-feira, estaremos
acionando judicialmente todo o corpo responsável pelo instituto de
aposentadoria dos Deputados por desvio, falcatrua, desfalque e
manipulação em proveito próprio desse instituto. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao nobre Deputado Irani
Barbosa que formalize seu requerimento com o que foi pronunciado. Não
havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

Correspondência
- O Deputado Alberto Pinto Coelho, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 325/2004"

Belo Horizonte. 15 de dezembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembléia

Legislativa, emenda ao Projeto de Lei nÓ 1.814/2004. objetivando inserir
artigo para dispor sobre a concessão de reajuste aos servidores policiais
civis, aos ocupantes de cargos de Agente de Segurança Penitenciário e
aos contratos temporários de prestação de serviços de Agente de
Segurança Penitenciário.

A presente emenda ao Projeto de Lei supracitado é resultado de
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negociações entre representantes dos servidores e representantes do
Governo estadual e tem por objetivo promover a valorização dos referidos
profissionais, bem como proporcionar ao sistema de defesa social do
Estado de Minas Gerais condições adequadas de atuação. conforme
modelo já adotado pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares o presente Projeto de Lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves. Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI N 1.814i2004
EMENDA N° 1 - Acrescente-se artigo ao Projeto de Lei n" 1.814/2004

onde convier:
Art. - Ficam reajustados em dez por cento, a partir de 1° de fevereiro de

2005:
- o vencimento básico dos cargos integrantes do Quadro Especifico de

Provimento Efetivo da Polícia Civil:
II - o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança

Penitenciário:
III - o vencimento básico dos cargos da classe de Agente de Segurança

Penitenciário:
IV - os valores remanescentes da parcelas mensais dos contratos

temporários de prestação de serviços de Agente de Segurança
Penitenciário.

Parágrafo único - Para fins do reajuste de que trata o inciso IV fica
dispensada a celebração de termo aditivo ao contrato temporário
vigente."

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei n° 1.814/2004. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa. aguardando a inclusão da proposição em
ordem do dia.

- Publicado de acordo com o texto original.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

- -



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

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

PROJETO DE LEI N° 2.024/2004
Dá denominação de Santos Fernandes de Sá ao trecho da Rodovia

MG-T-451 que liga o Distrito de Chonin de Cima, Município de
Governador Valadares, à BR-116.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica denominado Rodovia Santos Fernandes de Sá o trecho da

Rodovia MG-T-451 que liga o Distrito de Chonin de Cima, Município de
Governador Valadares, à BR-1 16.

Art. 2° - O DER-MG providenciará, com recursos previstos em seu
orçamento, a confecção de placas indicativas da denominação da
rodovia.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 2004.
Bonifácio Mourão
Justificação: Natural de Itambé do Mato Dentro-MG, Santos Fernandes

de Sã deixou sua terra natal ainda jovem, juntamente com seus pais e
familiares, instalando-se no pequeno Distrito de Conceição de
Tronqueiras, onde foi comerciante no ramo de tecidos - dono de venda,
como eram chamados na época os pequenos armazéns com variado
estoque de mercadorias. Aos 20 anos conheceu a senhora Maria Soares,
em meados de 1916, com quem se casou e teve cinco filhos: Zoraide,
Almir (in memoriam), Edgar, Odete, Elce (in memoriam), ficando viúvo em
1926.

Dois anos após o falecimento de sua esposa. Santos conhece Maria
Fernandes Vieira, com quem se casou no mesmo ano de 1928, ainda em
Conceição de Tronqueiras, com ela teve 14 filhos: José (in memoriam),
Euler, Zelinda, Cacilda, Mansueto, Odilon, Jaider, Wander (in memoriam),



Eduardo. Adélio. Adélia, Neuza, Néli e Vânia. Com sua atividade
comercial em plena ascensão, adquiriu uma pequena propriedade num
logradouro denominado Cabeceira do Bugre, próximo a Chonin de Cima,
para onde se mudou com sua esposa e seus filhos, dando início a sua
trajetória como pecuarista. Os filhos foram crescendo e, junto com eles. a
necessidade de alfabetização. Santos, o grande responsável pela
construção de todas as pontes que davam acesso ao Distrito de Chonin
de Cima, mudou-se, com toda sua família, para o referido distrito, onde
adquiriu mais propriedades, em meados de 1941. O local destinado ao
aprendizado era urna casa informal, cedida por um morador, urna vez que
não havia sede escolar própria.

Diante disto, o desbravador, conforme o chamamos. com grande
intimidade, resolveu então dar início à construção da sede para
funcionamento da escola, que recebeu o nome de Escola Municipal
Marçal Ciríaco da Silva, por volta de 1950; sede única, que oferece nos
dias de hoje a formação até o Ensino Médio.

Homem de muita coragem, trabalho era o seu lema numa era de
grandes dificuldades, sem infra-estrutura - cavalo era o único meio de
transporte daquela região. Não havia malha viária e o norte era o
caminho marcado pelas passadas dos cavalos dos tropeiros. Assim, com
a colaboração de amigos e os braços fortes de muitos, foi aberta a
primeira estrada que ligava a partir dali Chonin de Cima a Governador
Valadares, uma das cidades cortadas pela BR-116, que até os dias de
hoje encontra-se em bom estado de conservação. Dinamismo e astúcia
nunca faltaram a esse guerreiro que foi Juiz de Paz, além de Juiz de
Direito, em substituição ao Dr. Joaquim de Assis Martins Costa.

Ainda na década de 50, Santos Fernandes de Sá construiu a sede da
Associação de São Vicente de Paulo, ou ainda Casa dos Vicentinos, que
tinha a função de abrigar pessoas sem moradia, da qual também era um
dos mantenedores.

Em 1953. com a colaboração da comunidade, o senhor Santos
empenhou-se no projeto de construção da Igreja Nossa Senhora da
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Piedade, no que teve apoio de vários amigos da classe. Numa época de
poucos recursos, carência de maquinário e a chama do desenvolvimento
ardendo em seus olhos, o homem de grande serventia decide então abrir
mais uma estrada, viabilizando o tráfego e possibilitando mais uma vez o
acesso da comunidade a Governador Valadares. Surge assim mais uma
afluente da BR-116. que passa por Chonin de Cima, e pelos Municípios
de Marilac, Nacip Raydan, Virgolândia e Peçanha. Ressalte-se que a
estrada que dá acesso a Santo Antônio, Santo Antônio do Pontal e
Tronqueiras, até chegar a Peçanha, foi construída por Santos, seus tios e
irmãos.

Santos Fernandes de Sá era político por excelência, de caráter
inatingível, de personalidade inabalável e de um carisma como nunca se
viu: dotado de autenticidade e sensatez ímpares, pai zeloso, esposo fiel,
conselheiro, amigo de todas as horas, teve a cara do desenvolvimento.
Foram tantos os trabalhos e benfeitorias em prol da comunidade de
Chonin de Cima realizados por ele, que nem mesmo em um livro com
inúmeras páginas conseguiríamos relatá-los.

De sua experiência vasta e bravura, hoje nos orgulhamos: em seus
exemplos nos pautamos; seus incomparáveis feitos fazem parte de uma
era que jamais terá fim. Pelos seus caminhos trilham seus descendentes
que, com lisura, dão continuidade a trabalhos que beneficiam as
comunidades de Chonin de Cima e Chonin de Baixo.

Santos Fernandes de Sã faleceu aos 75 anos, em 29/4/72. em Belo
Horizonte, vítima de enfarto, deixando viúva Maria Fernandes Vieira, com
seus dezenove filhos.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres pares
à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 2.025/2004
Declara de utilidade pública o Serviço Evangélico de Reabilitação - SER
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com sede no Município de Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Serviço Evangélico de

Reabilitação - SER.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões. 14 de dezembro de 2004.
Leonídio Bouças
Justificação: O Serviço Evangélico de Reabilitação - SER -, com sede

no Município de Araguari, é uma entidade civil de direito privado,
filantrópica, caritativa e de assistência social sem fins lucrativos. Tem por
finalidade precipua a recuperação integral de pessoas dependentes de
psicotrópicos, entorpecentes e drogas similares, bem como de portadores
de outros vícios ou desvios de personalidade, buscando sua reintegração
à sociedade.

Ademais, 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 sua declaração de utilidade pública estadual. Diante do exposto,
conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 2.026/2004
Dá a denominação de Escola Estadual Antônio Loureiro Sobrinho à

Escola Estadual de Ensino Fundamental de 1 a 4' Séries, situada no
Município de João Monlevade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Escola Estadual de Ensino Fundamental de 1 a 40 Séries,

situada no Município de João Monlevade, passa a denominar-se Escola
Estadual Antônio Loureiro Sobrinho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



1701

Sala das Reuniões, de dezembro de 2004.
Mau ri Torres
Justificação: Filho de portugueses, Antônio Loureiro Sobrinho nasceu

em 27/11/11, na cidade de Congonhas do Campo. Começou a trabalhar
muito cedo para ajudar a família, tendo feito do trabalho sua arma, com a
qual lutou até que a doença o subjugou. Casou-se aos 18 anos com
Maria Lucília Loureiro, conhecida como D. Liquinha, com quem teve sete
filhos e uma convivência que durou quase meio século.

Viveu e trabalhou em Belo Horizonte até 1944. A convite do Dr. Gilberto
Xavier de Alcântara, transferiu-se para João Monlevade na condição de
encarregado da construção das primeiras casas do Baú, Areia Preta e
Vila Tanque. Em 1945 levou a família e passou a morar numa velha casa
de pau-a-pique. Em 1947 transferiu-se com a família para o povoado de
Carneirinhos, onde havia um precário trabalho de alfabetização.
Posteriormente, mudou-se para um grande casarão. Trabalhou
incansavelmente até conseguir a primeira Escola Rural Municipal Luiz
Prisco de Braga. Cedeu dois grandes salões de sua casa para a escola
funcionar, dando maior conforto aos alunos e professores, até que fosse
construído pelo município o seu prédio próprio.

Foi eleito Vice-Presidente do Clube de Caça e Pesca, cargo do qual
mais tarde pediu demissão em protesto contra uma promoção do Clube
que incentivava a utilização das espingardas de chumbo. O Clube não
aceitou a sua demissão e, ainda, o homenageou com o título de Sócio
Benemérito.

Foi membro da comissão de emancipação do Município de João
Monlevade. Foi Vereador em Rio Piracicaba, defendendo os interesses
do povoado onde morava. Exerceu também a função de Delegado de
Polícia. Foi diretor da Cia. Telefônica de João Monlevade, levando o
plano de expansão do serviço de 100 para 500 terminais, sem visar
remuneração pecuniária. Exerceu o cargo de Inspetor Escolar de 1950 a
1956, tendo trabalhado muito para que a Escola passasse para a
responsabilidade do Estado.
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Totó Loureiro guardou uma profunda admiração e respeito pela
natureza. Colaborou religiosamente com as Campanhas Missionárias
Vicentina durante 31 anos. Era um homem decidido e positivo.

Por isso, apresentamos a proposição que pretende dar a denominação
de Escola Estadual Antônio Loureiro Sobrinho à Escola Estadual de
Ensino Fundamental de 1 a 4' Séries, situada no Município de João
Monlevade. Contamos, então, com o apoio dos nobres pares para a
aprovação do projeto.

- 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 W2.027/2004
Institui a Política Estadual de Prevenção e Combate ao Roubo de

Veículos e disciplina a abertura de oficina de desmanche e o comércio de
peças usadas no Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:
Art. 10 - Fica instituída a Política Estadual de Prevenção e Combate ao

Roubo de Veículos e ficam estabelecidas normas de funcionamento para
as oficinas de desmanche e o para o comércio de peças usadas, com a
atenção especial à prevenção e ao combate aos receptadores.

Art. 2° - Os princípios orientadores da Política de Combate ao Roubo de
Veículo ora instituída são:

- mudar, com a participação mais efetiva das Polícias Civil e Militar, o
sistema de prevenção ao roubo de veículo;

II - incentivar a participação da sociedade nas iniciativas voltadas para a
prevenção, a denúncia do roubo e a informação sobre o veículo roubado;

III - exigir das companhias seguradoras informações precisas sobre
veículos sinistrados com perda total:

IV - exigir o credenciamento das oficinas mecânicas que venham a
trabalhar com desmanche integral de veículos sinistrados.

Art. 30 - Compete ao Estado no tocante à Política Estadual de
Prevenção e Combate ao Roubo de Veiculo:
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- formular diretrizes, objetivando o aumento da fiscalização efetiva de
oficinas de desmanche:

II - realizar convênio com cooperativas de táxi, companhias de ônibus,
para que os motoristas ajudem na fiscalização e localização de veículos
roubados:

III - exigir dos comerciantes de peças usadas informação sobre a
origem do produto que está sendo vendido;

IV - exigir das companhias seguradoras a informação precisa sobre
veículo sinistrado com perda total e a emissão de nota fiscal de venda do
veículo sinistrado à oficina de desmanche:

V - estimular o adquirente de peça usada a exigir a nota fiscal do
produto comercializado e informação sobre a origem da peça usada:

VI - realizar convênio com as Prefeituras Municipais em todo o Estado
com o objetivo de se fiscalizar as oficinas de desmanche e vendedores de
peças usadas.

Art. 40 - A Política Estadual de Prevenção e Combate ao Roubo de
Veículo terá por objetivo:

- reduzir o roubo e a receptação de veículos no Estado;
II - substituir. sempre que praticável, o controle prévio pelo eficiente

acompanhamento da execução e pelo reforço da fiscalização, dirigida
para a identificação e correção dos eventuais desvios, fraudes e abusos;

III - impedir e combater o crescimento do crime organizado no Estado
mediante o estímulo à execução indireta, utilizando-se, sempre que
praticável, o contrato com empresas privadas e o convênio com órgãos
desvinculados da administração estadual. com empresas públicas e
privadas com o objetivo de fornecer o apoio logístico, com informações e
denúncias de infrações penais e administrativas.

IV - velar pelo cumprimento da política de prevenção e combate ao
crime organizado no Estado, promovendo o equacionamento dos casos
em que for possível e recomendável a troca de informações com o setor
privado, respeitada a orientação do Governo na matéria.

Art. 50 - Para o bom desempenho de suas atribuições, o Secretário de

W_C
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Estado de Defesa Social deverá:
1 - trabalhar em estreita articulação com a Secretaria de Estado do

Governo, a Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão. o
Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais e com as
Prefeituras Municipais, que lhe propiciarão o apoio necessário;

II - promover, junto às Secretarias de Estado, mediante cooperação
com os respectivos titulares, a adoção, em caráter prioritário, das
medidas necessárias à realização dos objetivos da Política Estadual:

III - entender-se diretamente com as autoridades federais, estaduais e
municipais no caso de medidas que, compreendidas nos objetivos da
Política Estadual, escapem à competência estadual:

IV - quando expressamente solicitado, cooperar com os Poderes
Judiciário e Legislativo, recolhendo e estudando, para exame, sugestões
que envolvam a iniciativa do Poder Executivo: e

V - sugerir ao Governador do Estado as providências necessárias à fiel
execução desta Política.

Art. 6° - O Poder Executivo Estadual, por meio dos órgãos. das Polícias
Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, fica autorizado a firmar
convênios com o Poder Executivo Municipal no Estado, contrato com
empresas públicas e privadas, permissionárias e concessionárias de
serviço público.

Art. 7° - O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de
Defesa, autorizará e disponibilizará. mediante convênio, a transmissão e
a integralização de informações por via de rádio para os órgãos de
segurança pública definidos no artigo anterior.

Art. 8" - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta
dias.

Art. 9 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2004.
Doutor Viana
Justificação: A Política Estadual de Prevenção e Combate ao Roubo de



Veículos tem como objetivo garantir que os diferentes setores da
sociedade contribuam para a prevenção e a contenção da criminalidade.

Este projeto enquadra-se numa concepção cidadã da segurança, não
só porque põe a defesa dos direitos dos cidadãos como primeira
prioridade, mas também porque estatui que eles devem ser atores do seu
próprio destino.

Numa primeira fase, o programa de Segurança Solidária centrar-se-á
nas principais áreas de exclusão social com fortes índices de
criminalidade, estabelecendo-se para prevenir e combater a criminalidade
com planos integrados que envolvam o Governo, as forças de segurança,
as autarquias locais e as organizações da sociedade civil, em sintonia
com o Plano Nacional de Ação para a Inclusão Social.

Constituem linhas prioritárias de atuação, a promoção de política
integrada de prevenção e de contenção da criminalidade, o fortalecimento
de parcerias locais com organismos governamentais, com autarquias
locais e da sociedade civil, nomeadamente organizações não
governamentais, iniciativa privada, fundações, empresas e outros, tendo
em vista uma abordagem mais eficaz dos problemas específicos de cada
comunidade. A integração facilitará a apuração de infrações penais contra
a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses
do Estado e de suas entidades afins, bem como objetivará a prevenção e
repressão ao roubo de veículos.

Constituem ainda linhas de atuação a coordenação da atuação conjunta
e eficaz de todos os organismos ou instituições destinados à
implementação dos vários programas parcelares, e o fomento da
responsabilidade e da participação dos cidadãos.

Considerando que a defesa social é dever do Estado, com garantia da
segurança pública mediante a manutenção da ordem pública, com a
finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e
privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas,
conforme prescreve o art. 133 da Constituição do Estado.

Proponho este importante projeto com a finalidade de prevenir e
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combater o roubo de veículos e disciplinar a comercialização de peças
usadas no Estado combatendo assim a violência e a criminalidade,
auxiliando os órgãos de segurança pública de Minas Gerais.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Leonardo Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.432/2004 nos termos
do § 2° do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 3.940/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente do BDMG com vistas à realização de
visitas periódicas de técnicos da instituição às empresas indicadas por
entidades parceiras do Banco, para conhecer a realidade das que
pleiteiam financiamento no âmbito do FUNDESE - GERAMINAS. (- A
Comissão de Turismo.)

N° 3.941/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do BDMG com vistas à criação de
programa de visitas periódicas a entidades parceiras do Banco para
facilitar a compreensão de procedimento necessário à obtenção de
financiamento no âmbito do FUNDESE - GERAMINAS. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão de Participação
Popular. Anexe-se ao Requerimento n° 3.940/2004, no termos do § 2° do
art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.942/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do BDMG com vistas à substituição da
exigência do aval de terceiros ou garantia real, nos financiamentos com
recursos do FUNDESE - GERAMINAS, por um fundo de garantia ou
instituto semelhante. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pela Comissão de Participação Popular. Anexe-se ao
Requerimento n° 3.940/2004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 3.943/2004. do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Renato de Aquino Faria
Nunes por sua posse como Reitor da Universidade Federal de Itajubá -



UNIFEI. (- À Comissão de Educação.)
N° 3.944/2004, do Deputado Manos Fernandes, solicitando seja

formulado apelo ao Chefe do Estado-Maior da PMMG com vistas à
elevação da 9a Companhia Independente, com sede em Araguari, à
condição de Batalhão PM. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 3.945/2004. da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado ao Diretor do IML pedido de informações que menciona, sobre
o exame de corpo de delito realizado, em 27 e 28/7/2004, em
adolescentes apreendidos pela Delegacia de Proteção à Criança e ao
Adolescente.

Do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja realizado Seminário
Legislativo com o título "A Caminho do Desenvolvimento Sustentável",
com a finalidade de discutir os programas estratégicos para reduzir as
desigualdades dos vales do Jequitinhonha. do Mucuri e de São Mateus e
das regiões Central e Norte do Estado. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Do Deputado Ivair Nogueira, solicitando tramitação em regime de
urgência para o Projeto de Lei n° 1.083/2003.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da CPI do Café e

dos Deputados Elmiro Nascimento e Biel Rocha.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
• Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente. Deputadas e Deputados,

cidadãs e cidadãos que nos acompanham das galerias e pela TV
Assembléia, vivemos um momento extremamente rico, de construção da
democracia nesta Casa, e, em especial, da organização do Estado.

Sem dúvida, o principal componente da estrutura operacional de um
Estado, muito mais que o seu orçamento, as suas finanças e as demais
áreas. por mais relevantes que sejam, é o seu patrimônio humano, os
seus servidores. A estrutura do serviço público é fundamental para que o
Estado cumpra, de fato. a sua função de servir à sociedade. de ser o
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elemento que busca a construção de uma sociedade mais justa e
fraterna, promovendo a justiça e garantindo o desenvolvimento de forma
equânime.

Em Minas Gerais, embora tenhamos um quadro valoroso de servidores
nas áreas da educação, saúde, tecnologia, autarquias e fundações
públicas, viemos, ao longo do tempo, observando não apenas um
descaso, mas também um desrespeito e uma falta de cuidado para com
esses servidores, dada a ausência de uma carreira bem definida para
cada segmento.

Ao longo deste ano - e esta talvez seja uma das últimas reuniões
ordinárias da Casa -, fiz questão de frisar o trabalho realizado.
Empenhamo-nos para que pudéssemos oferecer ao Estado de Minas
Gerais e, em especial, aos servidores de Minas, planos de carreira
adequados, modernos e motivadores, para que os nossos servidores
continuem prestando os bons serviços já prestados ao Estado e ao povo
mineiro. Mas isso não é só, é preciso que busquem o aperfeiçoamento
profissional, a melhor qualificação e a dedicação plena, mas, em
contrapartida, é necessário que tenham uma perspectiva de crescimento
de carreira, ou seja, um reconhecimento por esse esforço. E preciso
conceder-lhes remuneração mais adequada, respeito à forma de atuação
e definição clara das suas funções e atribuições, na expectativa e na
segurança de uma aposentadoria que corresponda a esse esforço.

Para nossa alegria, chegamos ao final do ano com a aprovação de 16
planos de carreira: da saúde, da educação, dos funcionários do
transporte, do segmento agropecuário, da cultura, da fazenda pública, do
segmento tributário, etc. E isso é um passo importante para a
organização de um Estado que tem à sua frente um líder, uma figura
respeitada em nível nacional e que tem o compromisso de fazer de Minas
o melhor Estado para se viver. No entanto, isso só será possível se este
Estado tiver o servidor mais bem qualificado e motivado, sendo
reconhecido e valorizado na sua função, seja qual for a sua área.

Não adianta fazer um discurso brilhante ou falar de um programa de
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Governo, dizendo que a saúde irá melhorar, se o servidor da saúde não
for devidamente valorizado e reconhecido. De nada adiantaria melhorar a
educação. se não houver valorização do professor. E isso vale para todas
as categorias.

Ao aprovar os planos de carreira, o Governador Aécio Neves cumpriu
um compromisso de campanha, ao lado desta Casa, que também
cumpriu o seu compromisso de representar o povo de Minas. Todos os
outros governantes que o antecederam, num passado recente, fizeram
esse mesmo tipo de proposta, e alguns deles a enviaram de última hora,
sabendo que não seria possível a sua aprovação, dada a complexidade
da matéria - uma matéria que tem de ser debatida com os servidores e
com as lideranças sindicais. Uma matéria calorosa, que envolve a
participação da Oposição e da Situação.

O Governador Aécio Neves não apenas mandou. Empenhou-se, junto
com a Liderança do Governo, com os Deputados da base, ouvindo a
Oposição e os servidores, mandando aqui os seus Secretários. Aliás, os
Secretários Anastasia e Marcus Pestana estiveram aqui inúmeras vezes.
E isso que diferencia este Governo, que assume um compromisso,
mostra vontade política de fazer e tem competência para isso.

Destaco aqui o trabalho de várias comissões, mas faço justiça a alguns
companheiros da Comissão de Administração Pública. Esse destaque é
para todos os companheiros, mas em particular para o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Todos se desdobraram. Realizaram mais de 50 reuniões
apenas este ano.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Domingos Sávio.

Na verdade, eu é que sou obrigado a fazer justiça neste momento em
que ouço V. Exa. Nesses projetos que discutimos na Casa estivemos sob
o comando do nosso Governador, do nosso Líder, Alberto Pinto Coelho.
E quero destacar e fazer justiça à pessoa de V. Exa. pela dedicação e
pelo cuidado no trato da coisa pública, muito particularmente quando V.
Exa., como Presidente da nossa Comissão de Administração Pública,
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abriu um leque muito grande para as discussões diárias, semanais, a fim
de que os pianos de carreira pudessem ser explorados, discutidos e
debatidos democraticamente. como foram.

Se estamos chegando a um final feliz, com a remessa dos planos para
sanção pelo Governador, que cumpriu sua palavra e demonstrou, com
isso, a seriedade do seu Governo, sem dúvida alguma os colegas
parlamentares da Assembléia Legislativa tiveram uma participação muito
grande.

Eu não poderia deixar de destacar a atuação de V. Exa. como
Presidente dessa comissão. Sou testemunha do que estou falando.

V. Exa. assinalou muito bem. quando disse que os Secretários
Anastasia e Marcus Pestana, em inúmeras vezes, estiveram aqui, além
de outros que aqui vieram a convite de V. Exa.. de nossa comissão. E.
quando não podiam comparecer, íamos às secretarias debater com eles,
sempre buscando o que há de melhor para o servidor.

Esse registro é uma questão de justiça, porque V. Exa. foi um grande
guerreiro nessa luta e nesta conquista, juntamente com os Deputados
desta Casa, buscando, acima de tudo, as soluções que todos almejamos.

Destaco, então, com muita alegria, a Presidência de V. Exa. na
Comissão de Administração Pública. Parabéns, Deputado Domingos
Sávio!

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado, Deputado Dalmo. Suas
palavras são excessivamente generosas. Diria que a minha permanência
na Presidência da Comissão de Administração Pública, ao longo desses
dois anos, só foi possível pelo estímulo de Deputados como V. Exa.. que
é um profundo conhecedor do direito público e sempre nos iluminou e nos
ajudou na condução dos trabalhos dessa Comissão.

Todas as comissões são importantes, no entanto, no que diz respeito a
essas matérias, a Comissão de Administração Pública acaba tendo uma
importância crucial, pelo fato de analisar o mérito, o conteúdo, o interesse
público e o do servidor. Nesse aspecto, é muito importante o debate que
ali se travou, por inúmeras vezes, com a presença de lideranças dos



servidores, de representantes dos sindicatos, das centrais sindicais.
Então, nós nos portamos sempre democraticamente, e V. Exa. sempre foi
um dos nossos elementos referenciais.

Diria, Sr. Presidente, que esse processo nos dá a alegria de ver que
terminaremos o ano de 2004 tendo cumprido uma das tarefas mais
importantes aqui. assim como várias outras. Ao final, teremos, então,
cumprido integralmente a nossa missão.

Isso reforça o nosso ânimo e a nossa confiança no Governador Aécio
Neves. Tenho certeza de que, no ano que vem, votaremos as tabelas
salariais que possibilitarão que os planos de carreira entrem em vigor,
estabelecendo contagem de tempo, avaliação de desempenho e
premissas com vistas a orientar o servidor para o crescimento na carreira,
a necessidade de cursos e os estímulos que terão. Tudo isso será
definido por lei. Mas é fundamental que se tenha a tabela salarial e que
se discutam as conquistas salariais.

Nós, base do Governo, Oposição e líderes sindicais, estaremos unidos
sob o comando de um Governador que tem mostrado para Minas e para
o Brasil sua seriedade. Ele não fará uma proposição para iludir ninguém.
Ele organiza as finanças do Estado; elabora um plano de carreira
esclarecendo os direitos dos servidores; estabelece uma tabela salarial,
um piso salarial adequado a cada categoria; e, naturalmente, estabelece
aumentos que possa pagar em dia, como está pagando o 13° salário e
como pagará o salário, a partir de janeiro, numa única data. Com  isso,
acabará com a famigerada tabela, que criava uma situação perversa com
alguns servidores públicos.

Congraço-me com os demais Deputados e parabenizo os servidores
que tiveram persistência e paciência para esperar o recebimento da verba
retida, principalmente os da educação. Ao longo de muitos anos, milhares
de servidores esperaram para receber um dinheiro que era seu. O
Governador disse que os pagaria tão logo equilibrasse as finanças do
Estado. Já no ano passado, pagou um pouco, em julho deste ano pagou
mais um pouco e, agora, paga a mais 3 mil funcionários, com o
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compromisso de quitar a dívida até o final do ano que vem. Faz isso de
forma programada, séria e responsável.

A nossa comissão realizou - o Deputado Dalmo Ribeiro Silva deve
lembrar-se disso - duas audiências públicas reivindicando o pagamento
das verbas retidas. O Secretário Anastasia também nos disse que o
pagamento dessa dívida era prioridade: e ela foi atendida. Por isso tenho
convicção de que a justa reivindicação de melhor remuneração para os
professores, de melhor salário para os servidores, será atendida.

Sr. Presidente, desejo aos Deputados que se elegeram Prefeitos
sucesso nessa árdua missão. Fui Prefeito e sei que a tarefa não é fácil.
Congratulo-me com os Prefeitos que estão terminando seus mandatos
em diversas cidades onde atuamos, e com tantos outros que iniciarão
essa nova jornada.

Registro que, há duas semanas. estive em Oliveira, juntamente com o
Governador Aécio Neves. Aproveito para cumprimentar o Prefeito José
Orlando, em cuja pessoa cumprimento todos os Prefeitos que concluem
seus mandatos. Ele exerceu dois mandatos consecutivos. Naturalmente,
não se candidatou novamente porque está no término do segundo
mandato. Ao longo de 8 anos de trabalho, fez uma verdadeira revolução,
melhorando as condições de vida do povo de Oliveira. Inaugurou uma
creche fantástica, com a qual eu e o Governador Aécio Neves tivemos a
alegria de contribuir, e quilômetros de asfalto em várias ruas da cidade.
Com alegria, registro que fomos atendidos num pedido feito ao
Governador do Estado: a troca da iluminação pública por uma mais
moderna. A CEMIG está realizando um trabalho sério. Além dos
programas rotineiros, está modernizando o atendimento. Recentemente.
os Municípios de Paineiras, Biquinhas e Cláudio foram atendidos.

Referia-me ao trabalho do Prefeito José Orlando. Fui Prefeito e sei que
o trabalho é árduo. Alguns Prefeitos deixam a Prefeitura desorganizada,
em situação difícil para os seus sucessores: outros deixam a Prefeitura
em boa situação, organizada e o município com melhor qualidade de
vida, a exemplo do Prefeito José Orlando. E nele que quero mirar-me



para saudar os Prefeitos que concluem seus mandatos e os que
assumirão a nova jornada em 1° de janeiro.

Faço questão de destacar que é fundamental uma parceria entre a
Assembléia e o município, para revermos esse tão mutilado pacto
federativo. Hoje o município é muito sacrificado, pois possui uma migalha
do que se arrecada com os impostos. Quase tudo se concentra na mão
do Governo Federal.

Creio que esse horário reservado aos pronunciamentos dos Deputados
nas reuniões ordinárias seja a minha última oportunidade. Portanto,
finalizo o meu discurso desejando, do fundo do meu coração. feliz Natal,
próspero ano-novo, saúde e paz aos colegas Deputados, aos servidores
desta Casa, aos que nos acompanham e nos acompanharam durante o
ano, à imprensa e aos que nos assistem pela TV Assembléia.

Sr. Presidente, é muito importante um balanço positivo como esse para
nos encher de ânimo e nos revigorar, a fim de que o Natal seja um
momento de reencontro, com o nascer de Cristo: e o ano-novo seja, de
fato, para renovar o compromisso de trabalho com o povo de Minas
Gerais. Muito obrigado.

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

caros amigos e telespectadores, transmito aqui a minha gratidão aos
estimados pares que. no decorrer deste ano que está findando,
trouxeram-me orgulho e aprendizado para a condução de um trabalho
democrático e valioso dirigido aos interesses do povo de Minas Gerais.

As vezes divergimos e às vezes convergimos. Essa é a verdadeira
democracia, em que o ganho popular se fez presente por meio da nossa
representação. E impossível agradar a todos. Certamente, neste ano
realizamos o melhor para promover ações dirigidas aos interesses da
nossa comunidade.

Neste momento, sinto a perda de parlamentares que ousaram defender
de perto os interesses de alguns municípios. Parabenizo a Deputada
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Marília Campos, nossa guerreira e estimada companheira, da nossa
querida Contagem, que nos deixará a sua competência e sabedoria, além
da saudade e do exemplo de uma parlamentar corajosa e dedicada.

Teófilo Otôni buscou aqui uma das mais vigorosas e atuantes
parlamentares dos últimos tempos, nossa querida Maria José Haueisen.
A nosso ver, esse município possuirá uma das sérias administrações,
pelo histórico político e pelo vigor dessa tão valiosa figura.

Governador Valadares resgatará sua importância no contexto social e
político com a competência e a dignidade do Deputado Bonifácio Mourão,
homem público com saberes diplomáticos. Certamente não medira
esforços na busca de dias melhores para os seus munícipes.

Poços de Caldas terá, em Sebastião Navarro, um administrador de
competência ímpar, que devolverá àquele povo a cidadania e a
valorização que merece um dos mais belos municípios do nosso Estado.

São João deI-Rei, ao escolher Sidinho do Ferrotaco como seu
representante maior, destaca-se no cenário dos municípios pela
competência, responsabilidade e honestidade que moram neste político
de vocação administrativa invejável a qualquer um de nós.

Coronel Fabriciano contará com uma administração segura e eficaz na
pessoa do experiente Deputado Chico Simões, homem de valor, com
atuação voltada para o bem comum. Chico Simões demonstrou, nesta
Casa, ser um verdadeiro homem público na defesa dos interesses
sociais.

Juiz de Fora resgata, na pessoa do nobre Deputado Alberto Bejani, sua
verdadeira cidadania. Contará com a vasta experiência parlamentar
desse gigante administrador, que dará, sem nenhuma dúvida, destaque
de qualidade superior a esse estimado município.

Em Betim, não poderia deixar de mencionar a pessoa do nobre
Deputado Pinduca Ferreira, que com sua simplicidade pessoal, mas com
experiência parlamentar, premiou o povo desse município com sua
participação popular como Vice-Prefeito. Ainda bem que o nobre
Deputado optou por não mais nos deixar.
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Pedro Leopoldo terá como administrador o nosso Deputado Marcelo
Gonçalves, homem público com atuações inteligentes e que fará uma
administração exemplar no município. Cremos nisso pela maneira como
conduziu os trabalhos nesta Casa.

A esta Casa e aos gabinetes, que cederam, por meio do voto popular,
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores para diversos municípios, que
receberão dessas pessoas competência e responsabilidade no trato da
vida pública; a todos vocês, meus votos de solidariedade. Poderão
contar, nesta Casa, com um aliado para compartilhar os interesses de
cada município. Que Deus esteja presente nas ações de cada um, dando-
lhes discernimento e sabedoria, iluminando-os e abençoando-os para que
façam uma administração marcante e responsável. E muito bom tê-los
como parceiros.

Nesta oportunidade, desejo a todos um feliz e santo Natal. Desejo aos
parlamentares e a seus familiares e a todos que nos acompanham pela
TV Assembléia, um ano-novo de muita expectativa, esperança e luz. Que
Jesus os abençoe e lhes dê saúde e paz, para que este Brasil seja mais
humano e igualitário. Que nosso Estado seja mais humano e igualitário e
que os Prefeitos e os Vereadores eleitos e reeleitos possam, realmente,
trabalhar para o bem comum. Obrigado.

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

Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembléia, pessoal
nas galerias, hoje falarei de um assunto que, normalmente, não é tratado
na tribuna desta Casa. Parece que há certo receio, medo ou censura, por
se tratar de "interna corporis", que impedem os Deputados de tratar do
assunto nesta tribuna. Ontem, quando a nobre Deputada Maria José
Haueisen presidia os trabalhos de votação, não tive oportunidade de
encaminhar ou de explanar a questão de ordem levantada. Todavia, hoje
disponho do tempo regimental de 15 minutos, no horário do pinga-fogo.
Sr. Presidente, com certeza, terei pelo menos 15 minutos livres para me
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manifestar.
Falarei da eleição da Mesa desta Casa. Normalmente, os Deputados

não gostam de falar desse assunto nesta tribuna. Em primeiro lugar,
agradeço aos companheiros do PDT: Deputado Sebastião Helvécio, Líder
da Bancada: companheiro e amigo Deputado Marcelo Gonçalves,
companheiro Deputado Doutor Ronaldo e companheiro Deputado Carlos
Pimenta. A nossa bancada é extremamente presente, está sempre dando
sua contribuição. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados.
quero, de público, agradecer aos companheiros que confiaram em mim,
permitindo que eu tocasse minha candidatura ao cargo de 2°-Secretário
desta Casa. Peço que se registre nos anais desta Casa esse
agradecimento especial aos companheiros que me confiaram a missão
de disputar a eleição. Ademais, agradeço os 13 votos dos meus
companheiros. Sabemos que a estrutura de poder ainda se encontra
enferrujada. Infelizmente, alguns Deputados ainda têm o hábito de
denominar a chapa de chapa oficial. Não existe chapa oficial, salvo
depois que os Deputados são eleitos. Até então, o que se busca é uma
chapa de consenso. E assim que ela deve ser denominada. Infelizmente,
consenso, nobre Deputado Laudelino Augusto, não é bem disso que se
trata nesta Casa.

Quero alertar principalmente os chamados Deputados do baixo clero.
Peço-lhes que fiquem de olhos abertos. Ao tratarem de compromissos e
de acordos nesta Casa, façam-no por escrito ou levem um gravador
debaixo do braço. Dessa forma, no outro dia, não terão decepção, não
correrão o risco de ver alguém ignorar um acordo, um compromisso, uma
palavra empenhada. Graças a Deus, sou de origem interiorana. Meu pai
era vaqueiro, tropeiro, amansador de burro bravo. Naquela época, nas
cidades do interior, quando empenhávamos a palavra, fazíamos questão
de cumpri-Ia. Todavia, o tempo passa, e tudo muda. A própria sociedade
urbana faz com que o homem esteja em constante mutação. Mas,
infelizmente, os compromissos desta Casa não são cumpridos, como
explanam, às vezes, até por meio da imprensa. Não é bem assim que as
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coisas acontecem no Poder Legislativo. Se assim o fosse, a eleição, na
data de ontem, teria ocorrido de forma um pouco diferente.

Ocupo esta tribuna podendo agora falar livremente sobre um assunto
que quero deixar claro. Há um ditado popular que diz que tolos são
aqueles que não tiram proveito da experiência alheia. A participação foi
muito boa e democrática. Só ficamos preocupados porque parece que os
Deputados ficam engessados durante a votação. E difícil quebrar o
protocolo e romper as ferrugens do Poder. Infelizmente, as coisas não
ocorrem de forma tão democrática como se alardeia pelos quatro cantos
desta Casa. A experiência de um pode servir de alerta para outros
companheiros que, no futuro, poderão passar por situações semelhantes.

Registro esses votos e agradeço aos companheiros que confiaram em
mim. Continuaremos firmes. Quando lancei meu nome ao cargo de 2°-
Secretário, objetivava auxiliar o Presidente desta Casa, o 1°-Secretário e
o 1°-Vice-Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, presente aqui quase
todos os dias, porque entendemos que qualquer Mesa eleita por nós
representa o conjunto dos Deputados e o Poder. institucionalmente. E
representar o conjunto dos Deputados é principalmente ocupar não o
cargo de Presidente, porque este tem inúmeros afazeres quando
representa o Poder, nem o cargo de 1°-Secretário - o chamado Prefeito
da Assembléia -, por ser este incumbido de cuidar das questões internas
da Casa, mas, sim, os demais cargos. Tive oportunidade de dizer ao
Deputado Fábio Avelar que cobrarei dele, veementemente, o exercício do
papel que eu imaginava que seria desempenhado pelo 2 0-Secretário, se
eu fosse eleito. Precisamos de auxiliares não para compor simplesmente
a Mesa, mas para, por exemplo, cobrar o atendimento aos requerimentos
dos Deputados, que, às vezes, são deixados de lado.

• Deputado Pinduca Ferreira - Um aparte, Deputado.
• Deputado Sargento Rodrigues - Concedê-lo-ei após terminar. Os

nobres Deputados que compõem a Mesa deveriam cobrar o atendimento
aos requerimentos dos Deputados junto ao Presidente do Poder, assim
como os projetos que não são colocados em pauta. Os Deputados, às
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vezes, têm de ficar esperneando no Plenário.
Queria cobrar - e cobrarei do Presidente Mauri Torres - a reunião do

Colégio de Líderes, que aconteceu apenas uma vez nestes últimos dois
anos. Também pretendo cobrar a reunião dos Presidentes de comissões,
pois eu. corno Presidente de comissão, não participei de nenhuma
reunião com os Presidentes de comissões e com os membros da Mesa.

Essa era a nossa intenção. Deputado Rêmolo Aloise, como candidato
ao cargo de 20-Secretário. Não entendo como se pode exercer um
mandato na Mesa entrando mudo e saindo calado, durante dois anos. O
parlamentar eleito pode fazer muito mais pelas Deputadas e pelos
Deputados. Acredito que os detentores desses cargos devem colaborar
com o Presidente, com o 1°-Secretário e com o 1°-Vice-Presidente. que
executam tarefas mais rotineiras e estão mais ocupados. E necessário
realmente cobrar dos Deputados as questões internas do Poder. Essas
questões devem passar. Normalmente, o Executivo, o Judiciário e o
Ministério enviam seus projetos para a Assembléia, e são logo votados.
Na legislatura passada, observei na Casa a tramitação de dois projetos
de lei complementar do Ministério Público, os quais foram votados no
prazo de uma semana. O nosso Deputado, às vezes, fica pedindo, pelo
amor de Deus, que seu projeto entre em pauta, mas ele não entra.

O Deputado Pinduca Ferreira - Deputado, pedi um aparte. V. Exa. não
me dará o aparte?

O Deputado Sargento Rodrigues - Deputado, depois de concluir o meu
raciocínio, concederei o aparte a V. Exa.

O Deputado Pinduca Ferreira - Sim. Isso é falta de educação. Obrigado.
O Deputado Sargento Rodrigues - Entendo que é missão dos

Secretários, do 2°-Secretário dar andamento aos requerimentos e
projetos dos Deputados. Há pouco, disse ao Deputado Fábio Avelar que
tinha votado nele, mas estaria cobrando de S. Exa. nesse aspecto.
Espero que o Deputado não apenas componha a Mesa da Assembléia.
mas também trabalhe, principalmente para os Deputados do baixo clero,
para quem as coisas são mais difíceis na Casa. Os seus requerimentos e
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projetos de lei têm tramitação mais difícil. Por ser presidencialista, quase
todo o poder da Casa se concentra nas mãos do Presidente. Por isso,
muitas vezes, o Deputado precisa implorar para que suas questões
tenham andamento. Há dificuldade até mesmo para a realização de uma
audiência pública.

Presidente Mauri Torres, quero deixar claro que, nos últimos dois anos
do nosso mandato. estaremos sempre presentes no Plenário a fim de
cobrar nossas questões. Não delego essa responsabilidade. Estarei
cobrando, principalmente do 2°-Secretário, do 3°-Secretário, do 2°-Vice-
Presidente e do 3°-Vice-Presidente, para que não fiquem , apenas

Acompondo a Mesa. como um enfeite que temos em nossa sala. s vezes
colocamos uma jarra linda na nossa sala, que serve apenas para enfeitar
a mesa, mas a missão dos demais membros da Mesa é muito maior. Eles
precisam ser mais ativos.

Se ficar difícil, que chamem o Colégio de Líderes para conversar com
os Deputados sobre as dificuldades. Precisamos que a Mesa realmente
represente o conjunto dos Deputados e, institucionalmente, o Poder
Legislativo.

Agradeço, mais uma vez. os 13 votos que recebi. Tenho certeza de que
a tarefa de tentar romper com essa estrutura, com esse hábito, com esse
costume, com essa amarra política que existe no Poder Legislativo é
difícil. Quando se tenta ir para um lado, já há uma amarra feita com outro
setor. Assim ocorre no conjunto dos partidos.

Foi uma grande experiência, e reconheço que a votação que tive foi
expressiva, na medida em que se briga contra uma estrutura existente e
difícil de ser rompida. Principalmente por um Deputado com posições
independentes e que não tem nenhum receio de fazer nenhuma cobrança
aqui, na tribuna da Assembléia ou em algum dos microfones do interior
do Plenário. Esses assuntos, normalmente, não são tratados, mas não
poderia deixar de fazer este meu pronunciamento.

Deputado Fábio Avelar, estaremos atentos. Solicitamos a V. Exa. que
exerça realmente não apenas o papel de um simples auxiliar do
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Presidente da Casa e do 1°-Secretário, mas o de um Deputado que
comporá a Mesa para cobrar principalmente os interesses dos
Deputados, quer seja no aspecto da estrutura de gabinete do Deputado.
quer seja nos requerimentos e projetos. Esperamos que o Deputado da
Mesa esteja realmente preocupado com os demais companheiros.
Infelizmente, não temos assistido a isso. Essa não tem sido uma prática
dentro do Poder Legislativo.

Entendemos que, feitas essas considerações, temos a tranqüilidade de
saber que, agora, os Deputados conhecem perfeitamente as intenções
deste parlamentar, quando se propôs a representar. Deixo, novamente,
um último alerta aos meus companheiros e ás minhas companheiras:
quando os chamarem para fazer acordo ou tratar de algum assunto que
dependa de análise politica, levem um gravador ou peçam que façam por
escrito. Assim, pelo menos, os senhores terão mais segurança de que
esse compromisso seja cumprido. Mas não fiquem achando que estão
livres disso. Basta estar aqui no dia-a-dia e precisar de fazer um acordo
dessa envergadura.

O Deputado Pinduca Ferreira (em aparte) - Sr. Presidente, Deputados.
Deputadas, galeria, boa tarde! Deputado Sargento Rodrigues. fui
Vereador em Betim, por dois mandatos. Votei para 1°-Vice-Presidente.
Presidente e Secretário. A eleição de ontem foi igual a todas de que já
participei. E a segunda vez que voto na eleição da Mesa desta Casa. Não
achei diferença nenhuma na eleição de ontem. Cada um escolheu o seu
candidato. O direito é de todos. Cada um votou em quem quis. Ontem,
votei nos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise, Rogério Correia, em
quem voto quantas vezes for preciso. Votei na Mesa completa e, para
mim, tanto faz ser a chapa oficial ou não. Não me arrependo de ter
votado. Voto quantas vezes for preciso. Votei também no Toninho
Andrada: no Luiz Fernando, meu grande amigo. que me estendeu o braço
na primeira vez em que aqui entrei; e no Fábio Avelar, de quem nem se
fala, o mais votado da eleição de ontem. Parabéns, Fábio Avelar. Tenho a
certeza de que ganharia se você fosse candidato a Presidente.
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Então, a eleição foi correta. Os perdedores não têm de chorar. Não
houve fofoca por trás da porta nem negociação, pelo menos da minha
parte. Fiz campanha para a eleição da Mesa desde o primeiro dia em que
o Deputado Mauri Torres lançou o projeto para a reeleição. Estou com
esta Mesa desde o começo. Por que negociaria por trás da porta? Não.
Votei porque eles mereciam o meu voto. Fiquem com Deus! Que tenham
boa sorte e dirijam a Assembléia para todo o Estado de Minas Gerais.
Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Era o que tinha a dizer. Muito
obrigado.

Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,

imprensa. funcionários da Casa, público que nos vê por meio da TV
Assembléia e das galerias, quero, neste instante ler, e pedir a transcrição,
na íntegra de uma carta aberta publicada no caderno "Economia" do
"Estado de Minas" do dia 9 de dezembro e intitulada "Carta Aberta ao
Exmo. Sr. Presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva". (- Lê:)

"Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2004. Sr. Presidente, saiba V. Exa.
que tudo que se segue está sob a égide do respeito que lhe dedico, à
pessoa e ao cargo.

Se uso esta ferramenta de comunicação, faço-o a contragosto, depois
de frustradas tentativas de comunicação, há 21 meses sem sucesso, com
a direção da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD -' com o seu
Presidente, com o seu Conselho de Administração, com os seus
Conselheiros, com o Sr. Governador do Espirito Santo, com os Ministros
de Estado das áreas afins, com o CADE, com o tristemente lembrado
Poder Judiciário do Espírito Santo, com lideranças suas nas duas Casas
do Congresso. e, finalmente, com V. Exa., e também através de duas
correspondências, duas vezes bloqueadas pelo Diretor de seu gabinete
pessoal, Sr. Cláudio Soares Rocha, à alegação de que o Presidente não
tem tempo para essas questões, ou não teria tempo de governar o Brasil.



Destarte, entenda V. Exa., não resultou outra alternativa.
Facilmente se compreenderá que este espaço não permite

detalhamentos, e isso se constitui em desafio à nossa capacidade de
síntese e clareza: todavia, em nosso benefício reside o tamanho do
arbítrio, da aberração e da monstruosidade perpetrados pela CVRD -
facilmente identificável por qualquer um que tenha senso mínimo -, ao
impor o não-suprimento de minério de ferro à Siderúrgica Oriente, do
Espírito Santo, paralisada há longos 21 meses, gerando à empresa
prejuízos que já se situam na casa de não poucas dezenas de milhões de
reais por motivos que ignoramos, que não encontram explicação, a
menos da mentira e desfaçatez que utiliza para justificar esse crime de
lesa-pátria. Afinal, não é fácil explicar que não existe minério para a
Oriente, capixaba. quando dentro de seu pátio físico, da Siderúrgica
Oriente, passam 24 horas por dia, 365 dias por ano, 10096 das milhões e
milhões de toneladas originadas de Minas Gerais, para gerar emprego e
progresso além mar, extirpando essas conveniências e necessidades de
nosso povo.

Por antecipação. observo, Sr. Presidente, que serão mentirosos todos
os argumentos que poderão lhe alinhavar, justo a V. Exa. que os tem
ajudado a vender minério até à China, quando incorpora o Presidente
daquela empresa a sua comitiva de visitas internacionais. Nossa
esperança é que pela via do respeito que se exige a V. Exa., e que à falta
de argumentos, emerja a verdade. A CVRD age despudoradamente, a
ponto de. em absoluta falta de compromisso com a seriedade e com o
respeito, chegar a sugerir que importemos minério de ferro, valendo-se
desse inescrupuloso argumento até em peça processual corrente no foro
do Espírito Santo.

Isso conduz ao monopólio, à ditadura sobre o mercado, da mesma
natureza da ditadura sobre a sociedade, aquela se converte nesta, contra
a qual V. Exa. e a sua corrente política tanto lutaram. O Brasil tem dono?
A Vale é dona do Brasil? Vai ela também querer o monopólio da
perversidade? Será que vai chegar o dia em que alguém nos sugerirá
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importar a preciosa rubiácea se quisermos degustar o nosso tradicional
cafezinho?

E defenso, Sr. Presidente, aqui não detalharmos o caso, porque esse
está sobejamente detalhado em correspondências sem respostas que
enviamos a todos os seus Ministros afins, ademais de igualmente ter sido
o CADE instado pelo altaneiro foro da justiça de primeira instância a
interferir no casos e ele, supõe-se, vê dificuldades em decidir uma
questão meridianamente clara que, ironicamente, só ele, o CADE, há um
ano não quer ver ou não se interessa em ver.

Ademais, toda essa matéria está tratada em artigos assinados, que
circularam na "Gazeta Mercantil" de 23/6/2003, na pág. A-19, e em "A
Gazeta", de Vitória. ES, de 9/6/2004, na pág. 9, tudo em poder das
autoridades já referidas, que compõem o Governo de V. Exa. Veja-se que
tenacidade, agora já estoicismo, não nos tem faltado; medeia um ano
entre as duas publicações, estamos há cinco meses da última. E as
autoridades parece se fazerem de mortas. E a Companhia Vale do Rio
Doce, blindada, continua na sua desenfreada senha do abuso, do
desrespeito, porque nada nem ninguém lhe impõe limites. E todos. dos
quais não tenho procuração para representar, absolutamente quase todos
que lidam com a Companhia Vale do Rio Doce amargam isso, aí
incluídos seus clientes do exterior.

Ao incestuosamente co-patrocinar a construção da sede do Tribunal de
Justiça do Espírito Santo, numa explícita manipulação de influência, salvo
outras, parece ter a Vale comprado ali o bilhete para a impunidade. Pelo
menos é o que se depreende desse triste caso em que os julgadores que
cuidam do caso, protegendo escandalosa e ilegalmente a Companhia
Vale do Rio Doce, não se dão ao respeito e não merecem ser
respeitados, portando-se como verdadeiros moleques fantasiados de
toga, chegando mesmo a parecer-se com Desembargadores aos olhos
dos inocentes incautos. Toga não é nem deveria ser utilizada como
fantasia. E quem os classifica de moleques não sou eu, que apenas faço
a leitura do seu comportamento, e desgraçadamente não há outra leitura
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a se fazer, e o declaro sob o meu excelso "direito de opinião', já que
excluído o direito de justiça por estes não tementes a Deus.

Quanto ao "presidente" da Companhia - "presidente" com inicial
minúscula -, cidadão que há poucas horas não conhecia sequer a cor do
minério de ferro, arvora-se de realizador, sem se aperceber de que,
quando chegou, a CVRD já era obra feita com o suor do povo brasileiro e
particularmente do povo e do patrimônio mineiros. Ele apenas dá o tom
da política banqueira que injeta em uma empresa industrial, fazendo
veicular propaganda enganosa da empresa por toda ou quase toda a
midia, de maneira mentirosa e impune. tentando se creditar das benesses
que alcançaram a Companhia por via do fenômeno positivo do mercado,
mercado esse de que ele nem sequer tinha proximidade, intimidade ou
conhecimento. E sai por aí a desfilar como se fosse o verdadeiro
representante do sucesso, ao tempo em que promove arbitrariedades
como essa que atinge a Siderúrgica Oriente, quiçá ferindo-lhe de morte
impunemente.

Quem vai repor o prejuízo dos trabalhadores, impedidos do emprego há
21 meses? Quem vai repor à União os impostos que não estão sendo
gerados? Quem vai repor ao Banco Central ou à Fazenda os dólares que
não estão sendo exportados? Quem vai repor à Siderúrgica Oriente as
dezenas de milhões de reais de prejuízo acumulado em todo esse
tempo? Teremos de vender a nossa empresa? A quem? Afinal, quem vai
estancar essa violência, essa arbitrariedade, senão o Chefe de ou do
Governo, já que em seus quadros não se encontrou até agora quem se
dignasse de fazê-lo? Já que o Governo Estadual não se interessou, como
se isso fosse uma opção, e não uma obrigação? Já que o Poder
Judiciário do Estado é ou está aviltante, conspurca, retém o processo, e
não permite sequer uma apelação ao Tribunal Superior? Já que somente
o CADE e a SDE têm dificuldade em reconhecer esse esbulho, sob
influências inconfessáveis, mas imagináveis, sob um monopólio que
detém 95 1 c do minério de ferro do Brasil, das ferrovias que transportam
esse minério e dos portos que o carregam, tudo ou quase tudo sob o
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regime de concessão da União?
Afinal, eu me pergunto: Essas duas instituições foram concebidas para

ver ou para não ver? Para agirem ou para serem coniventes? Quem, Sr.
Presidente, quem senão V. Exa. pode por cobro a esse escárnio, a essa
excrescência, a esse estado escatológico de coisas? Quem senão V.
Exa., que foi eleito para governar para todos os brasileiros? Quem senão
V. Exa.. que, de ofício, tem a prerrogativa e a pena para fazer cassar
concessões administradas por espíritos malsãos, que conspiram contra o
interesse geral da sociedade? Em quem mais acreditar ou depositar
confiança senão em V. Exa.?

Aos bons e silenciosos de seu Governo, sob licença de Martin Luther
King, eu dedico a seguinte expressão: "O que me preocupa não é o grito
dos violentos. E o silêncio dos bons".

Mais não será dito. Em momento e foro adequados, muita coisa haverá
- ou haveria - para dizer que tangenciam a indecência e a imoralidade:
coisas verdadeiras e quase inacreditáveis, mas indizíveis aqui - por não
oportuno, nunca por tibieza -, para não propiciar segundas ou terceiras
interpretações e para não nos perdermos do objetivo "mater" de salvar a
nossa empresa. E principalmente em respeito a V. Exa.

Sr. Presidente, estamos crendo na sua ação iminente, porque a
injustiça alongada no tempo é como o ácido que corrói a esperança, sem
a qual não se pode viver harmoniosamente: estamos crendo no
ferramental do bem e da justiça, com o qual Deus o proveu: estamos
crendo no seu Governo, porque governo foi feito para governar: estamos
crendo no perfil e na trajetória de sua vida: estamos crendo na sua
biografia, porque necessitamos desesperadamente continuar a acreditar
no Brasil. Respeitosamente. Ronaro Machado Corrêa, MG402607.
cidadão e trabalhador brasileiro, empresário, engenheiro e ex-Deputado
Federal constituinte por Minas Gerais. O monopólio pelo Estado é
altamente indesejável: pela iniciativa privada, é odioso, é inaceitável.
Deus proteja V. Exa."

Sr. Presidente e Srs. Deputados, essa é a íntegra da carta publicada
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pelo jornal "Estado de Minas' no dia 9/12/2004. Pedimos sua transcrição
nos anais da Casa.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Doutor Viana,
comunico a V. Exa. que. na Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas, aprovamos requerimento para a realização de uma
audiência pública a fim de tratar, com a Vale, o Ministério dos Transportes
e o Governo do Estado, da questão da logística do Estado. Aprovamos
também requerimento para irmos ao Rio de Janeiro e tratar das
concessões. Se V. Exa. quiser. poderá integrar a nossa Comissão para
realmente informarmos a todos sobre a situação.

O Deputado Adalciever Lopes apresentou requerimento à Comissão
solicitando cópia do contrato do convênio da concessão da MRS.

Provavelmente, na próxima semana, estaremos no Rio de Janeiro e,
quando voltarmos a esta Casa, em fevereiro, se Deus quiser, faremos
uma audiência pública e traremos todos os interessados para discutir não
só a logística do minério, mas também a da madeira, do cimento, etc..
pois há reclamações de prejuízo devido ao monopólio também nesses
segmentos.

Chamaremos essas pessoas da MTT, do Ministério dos Transportes. da
Vale do Rio Doce e do sindicato, os empresários e os Deputados
Federais para esclarecermos e darmos um basta a essa situação.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte. Aproveito o ensejo para
parabenizar os colegas que atuarão como Prefeitos e para desejar um
feliz Natal e um próspero 2005 a todos os Deputados, aos funcionários da
Casa, altamente qualificados, que tanto nos ajudam a bem executar os
nossos serviços legislativos, e à imprensa, já que, amanhã, encerraremos
os nossos trabalhos.

Desejo-lhes um feliz Natal e um 2005 com muita saúde, votos que
estendemos aos familiares e aos amigos, a fim de retornarmos para
trabalhar em prol de Minas Gerais, mais uma vez, no próximo ano.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões.
0 Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, demais componentes da
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Mesa, Sras. e Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias e
telespectadores da TV Assembléia, ocupo esta tribuna para me despedir.

Ficamos aqui por quase dois anos, e a nossa cidade, Coronel
Fabriciano, por meio da maioria dos seus eleitores, intimou-nos a retornar
a casa, para ficarmos à frente daquela administração por mais quatro
anos.

Cheguei a esta Casa, há dois anos, tendo sido Prefeito de Coronel
Fabriciano, com meu jeito mineiro, matreiro e receoso, nascido em cidade
pequena e sempre fazendo política no interior, onde a realidade é
diferente. Lá, por mais que queiramos fazer política por meio de debate
de idéias, não conseguimos, porque as diferenças se aproximam da
diferença pessoal. Há certa restrição e pouca espontaneidade na lida com
os adversários. Cheguei aqui exatamente com essa concepção. Foi uma
surpresa muito grande para mim, pois essa convivência me ensinou que
aqui se pratica o debate de idéias. Não há, nem que se queira, diferença
pessoal no Poder Legislativo de Minas Gerais.

Com certeza, retorno a Coronel Fabriciano como um político muito mais
maduro, paciente e experiente. Como, na política, não há escola,
aprendemos no dia-a-dia. Esses dois anos, para mim, eqüivaleram a toda
uma trajetória até então construída em Coronel Fabriciano.

Quero, não só me despedir, mas também agradecer a Deus a
oportunidade que me deu, a cada um de vocês o muito que me
ensinaram, a paciência que tiveram e a maneira cordial de nos tratar ao
mesmo tempo em que defenderam, de maneira firme, suas convicções.
Pela maneira leal como constroem um ponto em comum, esse consenso
é respeitado. Talvez poucos políticos tenham a oportunidade que
tivemos. Quem dera se todos os homens públicos tivessem a
oportunidade de conviver com o parlamento mineiro! Não conheço outro
parlamento, mas posso dar meu testemunho deste. Tivemos convivência
com os funcionários desta Casa, que nos tratam de maneira cordial e
eficiente. Muitas vezes, quem está lá fora pensa que os funcionários nada
fazem aqui. E como trabalham! Trabalham com responsabilidade e



afinco. São pessoas solícitas que realmente fazem jus ao que recebem.
Todos os funcionários, indistintamente, têm essa grande responsabilidade
com o Poder Legislativo de Minas Gerais. Não é a toa que o nosso Poder
é um dos mais respeitados do País. Os funcionários da TV Assembléia,
aqueles que nos servem um cafezinho, uma água, todas as pessoas que
nos dão assessoramento, realmente são de um quilate digno desta
Assembléia e do povo mineiro. Além dos funcionários, trabalhamos
também na nossa comissão, onde também tivemos uma convivência
mais próxima. Na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
da qual fiz parte, não desfazendo das outras, não houve falta de quórum
uma vez sequer. Todas as quartas-feiras, impreterivelmente, estávamos
lá trabalhando. O nosso colega e companheiro Sebastião Helvécio,
Doutor Viana, José Henrique, os Deputados Jayro Lessa, Mauro Lobo,
substituído pelo Antônio Carlos Andrada, nosso Presidente, o
companheiro Ermano Batista, carinhosamente chamado de trator, pois,
embora meigo, quando engata a primeira, saia da frente, porque ele
passa mesmo, todos nos ensinaram muito. Com  a Bancada do PP, com a
guerreira Jô e com todos os nossos companheiros. aprendemos muita
coisa. Por último, aprendemos com o próprio Plenário, onde o povo de
Minas está representado, coordenado, na maioria das vezes, pelo Vice-
Presidente Rêmolo Aloise, com sua voz cavernosa, mas sempre
determinado, encaminhando e conduzindo os trabalhos. Tudo isso. com
certeza, é um grande aprendizado para nós, para mim, principalmente.
Saio daqui, depois destes dois anos, orgulhoso, satisfeito, alegre e grato
a vocês. Em Dom Joaquim, ouvia-se o seguinte: "Tem que votar no
Deputado tal porque é ele que traz a verba para a cidade.". Estou indo
para Coronel Fabriciano, deixando 77 Deputados. Levem a verba para
mim porque minha cidade é pobre.

O Deputado Domingos Savio (em aparte) - Deputado Chico Simões. V.
Exa. já deixa saudades, mas. ao  mesmo tempo. deixa a certeza de que
estaremos juntos na luta por um Pais e por uma Minas Gerais melhores.
V. Exa. é daqueles homens bravos que continuarão a luta. Fabriciano é
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uma cidade privilegiada por vir a ter como Prefeito uma figura da sua
magnitude. Com certeza, V. Exa. continuará lutando pelas grandes
causas, como fez nesta Assembléia, com muita competência, bravura e
dignidade.

Queria destacar o que, para mim, passou a ser marca registrada de V.
Exa. e motivo de admiração e respeito, que já deixei claro no nosso
convívio e faço questão de tornar público. Falo da sua coerência,
fundamental a um homem público. V. Exa. é exemplo de coerência nesta
Casa. V. Exa. defende as causas sociais com a paixão de quem defende
um filho e o faz de maneira intransigente e permanente. E bom que seja
assim porque a nossa vida pública precisa de homens com sua bravura,
sua capacidade de lutar pelo que acredita, ao mesmo tempo, aceitando
opiniões divergentes. Tantas vezes debatemos e crescemos juntos.

Fica a saudade, mas também fica a certeza de continuarmos
trabalhando por esses ideais. Embora, às vezes, exista alguma
divergência em questões pontuais, sempre convergirmos no propósito de
querermos uma sociedade mais justa, fraterna, que de fato atenda a
todos.

Parabéns pelo brilhante trabalho feito aqui e sucesso lá na nossa
querida Coronel Fabriciano, cidade que é motivo de orgulho para todos os
mineiros. Além do mais, os seus cidadãos têm o privilégio de tê-lo eleito,
já que V. Exa. é um apaixonado por aquela terra.

A vida de um Prefeito não é fácil - já fui Prefeito -, por isso admiro mais
ainda vocês, que assumiram, no meio do mandato de Deputado, esse
desafio de servir aos conterrâneos. Parabéns, sucesso no seu trabalho.
Conte sempre com este Deputado para ser um parceiro nas causas em
que acreditamos tanto e de forma tão afinada. Parabéns.

O Deputado Chico Simões - Muito obrigado. Deputado Domingos Sávio,
a recíproca é verdadeira. Justamente devido às nossas diferenças de
pensamento é que há convergência para uma solução melhor. Cada um
de nós, a nosso modo, está trilhando o seu caminho, mas o fim é o
mesmo, e tenho certeza de que contribuiremos para isso.
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Desejamos ver um Brasil melhor, ainda que não cheguemos ao ideal,
mas temos a missão de construir um Brasil melhor para as gerações
vindouras, e V. Exa. faz a sua parte muito bem. Dessa forma, a nossa
tarefa fica mais fácil.

Agradeço, de coração, as suas palavras elogiosas. Espero tê-lo,
brevemente, na nossa cidade, a fim de termos um encontro social e
matarmos a saudade.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco (em aparte) - Quando cheguei a esta
Casa. Deputado Chico Simões, pensei: "Ah! Esse Chico é doido". Mas
logo percebi que de doido ele não tem nada. Trata-se de um homem
determinado, trabalhador, que luta e briga pelas causas que defende.
Briga tanto, que está de volta à Coronel Fabriciano. E um homem que
levanta às 6 horas e deita às 22 horas, quando deita.

Então, é essa sinergia que o caracteriza como um lutador. Mas agora o
desafio é maior, pois eles conclamaram o seu nome e V. Exa. está de
volta. Felicidades, parabéns. um abraço.

O Deputado Chico Simões - Eu é que agradeço. Sidinho, e desejo-lhe o
mesmo lá na nossa querida São João dei-Rei, onde o nosso partido está
ao seu lado. Com certeza, vocês irão fazer a melhor administração
possível, porque a cidade merece.

Pelo seu dinamismo e pela maneira simpática, extrovertida e dinâmica
de ser, não tenho dúvidas de que São João dei-Rei ganhará muito com
isso.

Aproveito para desejar muito êxito, não só a V. Exa., mas também a
todos os nossos companheiros e companheiras eleitos: Deputados
Marcelo Gonçalves, Bonifácio Mourão. da nossa querida Valadares.
Sebastião Navarro Vieira, a nossa querida Maria José Haueisen e a
Deputada Marília Campos. Desta Assembléia está saindo um grupo que,
com certeza, aproveitará a experiência adquirida aqui para reproduzi-ia
nas suas cidades, da melhor maneira possível.

Muito obrigado, de coração.
0 Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Chico Simões,



também não poderíamos deixar de aparteá-lo, no momento em que se
despede desta Casa, já que tivemos o privilégio de conhecê-lo desde a
época de sua primeira administração na nossa querida Coronel
Fabriciano. Naquela época, eu era Diretor da COPASA e já reconhecia o
seu trabalho, a sua luta e dedicação como homem público.

Quando V. Exa. chegou a esta Casa, eu aqui já estava. Não poderia.
portanto, deixar de dizer da satisfação de ter tido a oportunidade de
conviver com um homem tão aguerrido, uma pessoa que defende, com
muita clareza e firmeza, suas posições. Esteja certo de que deixará
muitas saudades nesta Casa, pois V. Exa. é uma figura marcante. Todos
sentimos a sua energia e a defesa firme de seus pontos de vista. Esteja
certo de que sentiremos falta de nossos calorosos debates. Torcemos por
V. Exa. e lhe desejamos que, em nossa querida Coronel Fabriciano, mais
uma vez preste a ela os seus serviços. Não temos dúvida nenhuma de
que V. Exa. fará uma belíssima administração, pois todos sabemos da
sua garra, da sua persistência e da sua perseverança.

Felicidade, Chico, nessa nova missão que lhe foi determinada. Sua
curta passagem por esta Casa engrandeceu este parlamento. Jamais
esqueceremos a sua pessoa. Obrigado e felicidades, Chico.

O Deputado Chico Simões - Muito obrigado, Fabinho. Com certeza, a
sua companhia e sua pessoa nos ensinaram muito, principalmente por
sua maneira carinhosa de tratar as pessoas e sua firmeza em defender
as suas convicções. Isso é importante.

Todos que fazemos política temos que nos posicionar. Um político que
quer agradar a gregos e a troianos, com certeza, não se posiciona.
Sempre que tenho oportunidade, digo que o político tem que ter uma face
para ser beijada e outra para ser batida. Só as tem aquele que tem cara,
determinação, convicção do que diz. V. Exa. faz isso de maneira
carinhosa. Fabinho, sem ofender as pessoas. Não preciso dar exemplos.
pois ontem o resultado das eleições nos deu prova do que V. Exa. é.

Foi um prazer conviver com V. Exa. Agradeço-lhe as palavras elogiosas
e os votos de felicidades que me desejou. Deixo-lhe o meu abraço e



espero encontrá-lo em Fabriciano brevemente.
A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Levei um susto, Deputado Chico

Simões, quando estava em entendimentos e ouvi, da boca de V. Exa., a
palavra despedida.

Talvez estivéssemos tentando nos enganar. As urnas disseram que
você partiria para sua terra, mas alimentávamos a ilusão da sua
onipresença. A Casa, com a sua saída, ficará um pouquinho menor do
ponto de vista afetivo e emocional. V. Exa. tem três características que
devem ser exemplo para um político. Uma delas é a paixão pelo mundo,
pela mudança, por sua gente e por suas idéias; outra é o grau de
densidade de quem exerceu a Liderança da Minoria. V. Exa. foi
absolutamente intransigente com os equívocos de uma política neoliberal
que o Governo Aécio Neves para cá trouxe. V. Exa. o fazia não com a
adjetivação, mas com a substantivação da denúncia, dos aspectos e dos
processos que V. Exa. levava. A substância da sua posição nos ajudou
muito. Outra característica é a absoluta simplicidade de não querer
apenas os holofotes, de não querer, cada vez mais, galgar outros
píncaros. Quis voltar para sua gente. Isso é o que há de mais generoso
em V. Exa.

Quantas vezes polemizamos; bastava uma noite de sono, e, no outro
dia, o seu raciocínio, a sua lógica absorvia, compreendia e desenvolvia
um novo pensamento que ajudava a todos.

Quero dizer que é muito chato falar para V. Exa. em tom de despedida.
Espero que a Prefeitura de Coronel Fabriciano crie um escritório, no seu
próprio gabinete, de extensão da Assembléia Legislativa. Quando
precisarmos de debater nossas idéias, as confrontarmos com as suas,
partilhar de sua paixão imensa pelo mundo, pela atividade política e pela
transformação, que possamos tomar um café, mesmo que tenhamos que
pagar, para não onerar as despesas e os custos da Prefeitura. Que
tenhamos a rara satisfação de rever essa alegria, essa disposição, que o
companheiro Chico Simões nos deixou nesta Assembléia!

Boa sorte. Que aquele povo o tenha por um bocado de tempo,
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principalmente se for reeleito, para que V. Exa. complete a sua obra!
Muito obrigada.

O Deputado Chico Simões - Companheira e camarada Jô Moraes,
nestes dois anos conversamos muito. V. Exa. sabe que é uma figura
importante e que conduziu bem a sua Vice-Liderança. Quando não dava
para discutir determinado assunto com todos os nossos companheiros,
reuníamos num colegiado menor e, com certeza, aprendemos muito com
V. Exa.

A sua vida é um exemplo, materializa a garra das pessoas que têm
convicção, principalmente por ser uma mulher nordestina. Isso é algo que
a faz mais alta que a sua estatura.

Agradeço-lhe as palavras, o que me ensinou e a sua lealdade.
Estaremos juntos. Seu partido governará comigo. Desde já, está
decretado que meu gabinete será a continuidade desta Assembléia.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte) - No início do mandato,
quando V. Exa. estava para chegar a esta Casa, fui alertado em relação à
sua pessoa. Ao conviver com V. Exa., percebi que não era aquele bicho-
papão que o pessoal apregoava.

A nossa colega Jô Moraes, ao tecer-lhe elogios, falou com paixão.
Quero dar-lhe um conselho. Conheço sua competência, mas quero alertá-
lo: não administre com paixão, pois ela é egoísta, pensa em si mesma:
administre com amor, porque quem ama quer o bem dos outros. Espero
que essa seja uma definição filosófica do amor. Pode observar, todos os
apaixonados pensam em si mesmos. O amor é diferente. Todos os que
amam, pensam nos outros. O apóstolo São Paulo declarou: "O amor
nunca falha".

O Deputado Chico Simões - Agradeço ao Deputado Antônio Genaro as
palavras. Registro que V. Exa. possui grande experiência não só de vida,
mas também na condução do seu trabalho como pastor. Fico feliz em
saber que, após estes dois anos, a minha estadia não foi como pintaram.
Tive a oportunidade de mostrar-lhe que sou um pouco melhor do que
disseram. Isso foi muito importante.

"Ãk
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Peço-lhe, como companheiro e principalmente como pastor, que nas
suas orações peça a Deus para que ele me faça um homem apaixonado
e amoroso. Assim, com certeza, conduzirei melhor meu trabalho.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Perderemos um dos
Deputados mais vibrantes, atuantes, aguerridos, inteligentes e amigos.
Lamentavelmente, perderemos muito, mas Coronel Fabriciano ganhará.
V. Exa. foi grande Prefeito dessa cidade.

Sem dúvida, este parlamento ficará mais pobre a partir do ano que vem.
Digo isso com grande orgulho por causa da amizade e da afinidade que
tivemos durante nossa convivência. Em meu nome e no do PFL, desejo-
lhe muitas felicidades no novo cargo. Espero que V. Exa. seja novamente
um grande Prefeito. Sentiremos muitas saudades das suas peripécias
neste parlamento. V. Exa. nos alegrou muito. E um Deputado simpático e
amigo. Quando formos visitá-lo - não contradirei a Deputada Jô Moraes -,
V. Exa. não cobrará nosso café, pois aqui ele estará disponível para V.
Exa.

Deputado Chico Simões, espero que seja iluminado por Deus. Como
disse o Deputado Antônio Genaro, que possa ser agraciado com benções
e realize uma boa gestão como Prefeito em Coronel Fabriciano.

Felicidades pela vitória. Parabenizo a população de Coronel Fabriciano,
que ganhará um grande Prefeito, que, sem dúvida nenhuma,
transformará essa cidade. Perderemos V. Exa., pessoa tão vibrante,
atuante e aguerrida nesta Casa. V. Exa. é um dos Deputados mais
simpáticos e amigos que tivemos neste parlamento.

O Deputado Chico Simões - Deputado Elmiro Nascimento, muito
obrigado, principalmente pela palavra "amigo". A amizade é algo que
realmente deveria existir entre as pessoas. Se todos tivéssemos esse
sentimento uns pelos outros, certamente viveríamos muito melhor. E
muito bom ouvir isso de quem conheci há tão pouco tempo. E bom deixar
aqui essa amizade e esse conceito com que V. Exa. se manifestou a meu
respeito. A recíproca é verdadeira.

Não sabia que V. Exa. era esposo de uma companheira nossa da
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homeopatia, dona da VITA, uma das farmácias mais respeitadas nesse
ramo. Sinto prazer em saber dessa coincidência e em saber que V. Exa.
tem ao seu lado uma companheira como ela.

Tenho uma grande amizade e respeito por V. Exa. Espero recebê-lo em
Coronel Fabriciano para oferecer-lhe um cafezinho e um pão de queijo,
aliás, sem cobrar o café.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Deputado Chico Simões,
aquele convite que a Bancada do PFL lhe fez por várias vezes estará
sempre de pé.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Chico Simões,
congratulo-me com V. Exa. por ocasião de sua despedida. A Assembléia
Legislativa obteve um grande índice de aproveitamento na eleição para
Prefeito. No caso do PT, tivemos a felicidade de eleger para Prefeito o
Deputado Chico Simões e as Deputadas Marília Campos e Maria José
Haueisen em três cidades importantes. Certamente sentiremos falta
desses três parlamentares, que, aliás, serão substituídos por outros. As
suas cidades estão agradecidas por essa opção, que talvez seja mais
difícil que a missão cumprida aqui por V. Exas.

O Deputado Chico Simões e eu tivemos a oportunidade de ser Líderes
juntos - sou Líder da bancada: e ele, da Minoria. As vezes, as pessoas
pensavam que combinávamos o que diríamos ou faríamos. Realmente
conseguimos obter grandes acertos e cumprir essa missão que o partido
nos repassou. O Chico teve um papel que nos surpreendeu
positivamente, aliás, além do que esperávamos. Por isso é um Deputado
querido por todos, especialmente pela Bancada do PT. devido à
convivência.

V. Exa. se despede num dia em que o Governo Federal nos transmitiu
boas notícias. O Presidente Lula teve oportunidade de anunciar o
aumento do salário mínimo superior à inflação, a abertura dos arquivos
da ditadura militar e que mexerá na tabela do imposto de renda. V. Exa.
sempre lutou por isso e para que o nosso Governo, do PT, avançasse
cada vez mais. Tivemos boas notícias. A sua despedida se dá nesse



bojo. o que a valoriza ainda mais.
Em meu nome e dos membros do PT, digo que V. Exa. precisa

continuar aqui conosco nos dando esse exemplo. Não será fácil substituir
o trabalho realizado por V. Exa. tanto na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária quanto na Liderança da Minoria. Nós nos
esforçaremos para que o partido preencha a lacuna deixada por V. Exa..
ganhando evidentemente uma Prefeitura no Vale do Aço. Foi muito
importante essa Prefeitura ser retomada por V. Exa.

Parabéns pela sua estada nesta Casa. No futuro, quem sabe, nos
encontremos mais uma vez no parlamento. O povo mineiro não desiste e
não perde a esperança em tê-lo de volta, compreendendo a sua futura
função na sua cidade. Um abraço.

O Deputado Chico Simões - Obrigado, Rogério. Do ponto de vista
funcional, devo isso à Casa, como um todo, e aos nossos companheiros
do Bloco PT-PCdoB, com quem sempre discutíamos e de quem tínhamos
a condução. Nessa condução, sem querer jogar confetes, você exerceu
de maneira muito competente essa liderança, porque falava em nosso
nome. Já o conhecíamos no partido, mas nunca tivemos oportunidade de
ter um relacionamento mais próximo. Todos os Deputados da bancada.
Padre João, Biel Rocha, Maria Tereza Lara, Weliton Prado, todos foram
muito importantes, mas você teve um papel fundamental. Com  sua
experiência e com sua maneira de conduzir, fez com que a bancada toda
tivesse um sucesso muito grande. Agradeço-lhe, pois foi muito importante
na condução de todos nós. Aprendi muito e quero continuar estreitando
nossa amizade com a bancada, não apenas a convivência meramente
política, mas de pensamento. Foi um prazer muito grande conviver com
vocês, na pessoa do nosso Presidente Rogério Correia, a quem
agradeço.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Caro Deputado Chico
Simões, trago minha palavra de homenagem ao mandato que tão
dignamente V. Exa. exerceu nesta Casa. Esteja certo de que para mim foi
um privilégio conviver com V. Exa., não apenas no Plenário, mas
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particularmente no trabalho profícuo na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Ouvindo sua fala dessa tribuna e vários
atributos sendo qualificados à sua pessoa, lembro-me do que mais me
marcou: sua defesa intransigente do modelo federativo do nosso País.
Essa grandeza ao fazer a defesa do nosso município e ao estabelecer o
equilíbrio entre os membros da federação traz à minha mente o filósofo
que tanto se preocupou com essa idéia de pacto. lmmanuel Kant. Sua
obra que trata da busca da paz perpétua lembra-me, exatamente, a
imagem que sempre terei de você, um homem guerreiro, decidido na sua
atuação, mas com um enorme coração. Marcou-me muito em todos os
debates que fizemos, aparentemente naquela árida Comissão de
Fiscalização Financeira, como você sempre colocava as pessoas em
primeiro lugar. Essa é a lembrança que terei da sua atividade no
parlamento. Eu, que sou um homem que acredito no amor e rezo, quero
terminar lembrando-lhe - e que o leve para Coronel Fabriciano - esse
sentimento que temos aqui. Baudelaire nos ensina que é com a
humildade de quem reza e com a sinceridade de quem ama que
encontramos o caminho da felicidade. Seja feliz e faça, cada vez mais, o
povo e os eleitores da sua cidade tão felizes e agraciados conforme fez
conosco nesse grato convívio nesta Casa. E não tenha dúvida de que
sempre que a disputa apertar e precisarmos de mais defesa para nosso
pacto federativo, recorreremos à sua inteligência e à sua liderança. Que
Deus o proteja e que exerça um maravilhoso mandato de Prefeito. E
como V. Exa. é muito jovem, talvez um dia volte para prosseguir esse
trabalho tão belo a favor do parlamento mineiro.

O Deputado Chico Simões - Obrigado, primeiramente pelo "muito
jovem". Na verdade, Tião, colega, médico e advogado com quem
convivemos mais proximamente na comissão, boa parte da felicidade que
me deseja foi proporcionada por você. Foi maravilhoso conviver com
você, que tem essa maneira coerente, séria e sincera de colocar as
coisas, muitas vezes com pareceres e citações poéticas, que parecia
muito mais um romance do que uma coisa meramente técnica e fria. Com



você aprendi que podemos trabalhar com seriedade, mas sem perder
nossos sentimentos. Podemos colocar para fora algo quase imaterial,
que, se não expressarmos. ninguém saberá que está dentro de nós. Você
nos ensinou isso, ensinou-nos muito. Agradeço-lhe as palavras elogiosas
e esperamos continuar com essa amizade em Coronel Fabriciano, em
Juiz de Fora e, quem sabe, no Tribunal de Contas. Quero ter o prazer de
continuar contando com sua consideração e amizade.

O Deputado Ermano Batista (em aparte) - Caríssimo Chico. associo-me
a todos os que lhe prestam homenagem neste momento de despedida.
Faço-o por mim, pela Deputada Maria Olivia e pelos Deputados do PSDB
que não estão aqui. Todavia, se aqui estivessem, certamente
aproveitariam a chance de lhe dar um abraço fraterno, amigo.

Dada a nossa convivência fraterna na comissão durante dois anos,
imagino que poderia dirigir-me a você chamando-o de irmão. No entanto,
prefiro chamá-lo de amigo, visto que irmão, não raro, é um simples
vínculo de família, enquanto o amigo nunca deixa de representar o laço
do coração. Por conhecê-lo bem, é com esse sentimento que me dirijo a
você, que é autêntico, não simula, não dissimula, não finge. No seu
caráter, não há espaço para a hipocrisia, o que faz com que nos
espelhemos em você. Esta Casa é uma escola, da qual se é aluno e
professor ao mesmo tempo. Se. em algum momento, pude oferecer-lhe
algum ensinamento, esteja certo de que aprendi muito mais com você.

Alegro-me pelo povo de Coronel Fabriciano. pois sei que irá ajudá-lo:
entristeço-me pela Assembléia, visto que V. Exa. fará muita falta. Diante
da nova tarefa que vai assumir, deixo-lhe os ensinamentos de Marcos da
Cruz: 'Ante a dor, nunca te irrites, homem revel. Vê que é do pólen flavo,
do acerbo travo, que a abelha faz o favo do doce mel. Vê que é da
humílima uva repisada, que o espesso mostro ferve e brada. Em langue
luz, em gázeo frenesi. Até ser vinho, ser topázio, ser rubi e ser o sangue
de Jesus.". Inspire-se nessas palavras. Chico. Com as qualidades que
possui, com certeza Coronel Fabriciano, Minas e o Brasil terão muito
proveito. Obrigado.
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O Deputado Chico Simões - Mais uma vez, agradeço-lhe. Você não
estava aqui. quando, de maneira carinhosa, referimo-nos a cada setor,
entre os quais a Comissão, de cujo trabalho falamos. E lógico que se
trata do espelho de quem está à frente da Comissão.

Nesses dois anos, se aprendi com todos, com você, certamente,
aprendi muito mais. Aprendi que a pessoa pode ser - e é - determinada,
sem perder a ternura, como dizia Che Guevara. Você é assim. Sempre
brinquei, chamando-o de tratorzinho. Sempre agiu de maneira meiga,
sem ofender, diminuir as pessoas. Você sempre expressa o que seu
coração sente e o que sua mente deseja. Fala o que pensa, e o faz com
didática, levando-nos a entender e, muitas vezes, convencendo-nos.

Durante dois anos, estivemos na Comissão. Tenho amizade por todos
os que já citei, especialmente por você. Todos os que falaram até agora
moram um pouco distante, mas você mora em nossa região. Por isso
quero vê-lo mais vezes. Quando passar por lá, terei o prazer de recebê-lo
na Prefeitura ou na minha casa. Parece-me que você não está querendo
disputar as eleições. Não sei se é verdade, entendo que não deve fazer
isso, visto que ainda é muito jovem, tem muito que oferecer. Se assim for,
ficaremos distante do parlamento e da política, mas poderemos continuar
o relacionamento de amizade. Dessa forma, poderei aprender mais com
V. Exa. Agradeço-lhe as palavras e a convivência.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputado Chico "Louco", se
me permite usar a expressão utilizada pelo Presidente Lula, durante o
encontro realizado em Brasília, recentemente, de Prefeitos, Prefeitas e
Vice-Prefeitos eleitos do PT. No meio de sua exposição, Lula apontou o
dedo para o Chico e disse: 'Olha lá o Deputado Chico "Louco", de
Fabriciano". Isso é feito de modo carinhoso. V. Exa. contagiou esta Casa
de forma muito vibrante. Além de ter voz possante. comunica-se com
gestos. Quando chega à Assembléia, dá uma risada muito característica,
que fará muita falta, assim como sua presença no Plenário.

Não sei o que faremos, porque será muito difícil substituir o trabalho do
líder de bloco, o Deputado Rogério Correia, que fará parte da Mesa, e o
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Deputado Chico Simões, na Liderança da Minoria. Teremos de conversar
mais, estar mais articulados e envolver a assessoria coletiva.

V. Exa. prestou um trabalho belíssimo e brilhante nesta Casa. Não há
nenhum Deputado. dos 77. como V. Exa. Cada Deputado representa um
segmento ou tem um perfil diferente, mas a sua personalidade é
característica e marcante. Quando fala, o volume da TV pode até ser
reduzido, que a comunicação ocorre apenas pelos seus gestos.

Estou viajando por todo o Estado de Minas, e as pessoas, às vezes,
comentam sobre V. Exa., perguntando qual o nome do Deputado que
agita, que é legal. Respondo que se trata do Deputado Chico "Doido", o
caríssimo Deputado Chico Simões.

Desejo-lhe felicidades. Aprendi muito com V. Exa.. mas tenho de
aprender mais ainda. Trata-se de uma grande caminhada. Mesmo
morando longe, tendo a base no Triângulo, estou fazendo um trabalho de
construção de bases em todo o Estado de Minas Gerais. Por isso, peço
sua autorização para fazer um trabalho em Coronel Fabriciano e em toda
a região do Vale do Aço. Estou com muita energia para trabalhar.
Pretendo visitá-lo várias vezes na Prefeitura de Coronel Fabriciano, para
fazer um trabalho belíssimo com aquela moçada que tem muita energia,
como você.

Parabéns, sucesso! Foi um prazer ter convivido com você, neste
Plenário.

O Deputado Chico Simões - Muito obrigado, companheiro Weliton
Prado. Pela pouca idade que tem, ainda veremos V. Exa. em lugares bem
mais distantes.

• Deputado Weliton Prado (em aparte) - No Senado?
• Deputado Chico Simões - Talvez até mais, tempo não lhe faltará.

Terá nosso apoio, respeito e consideração porque convivemos com V.
Exa. e podemos testemunhar que, apesar da pouca idade. é coerente,
não vem aqui usar o microfone de forma inconsistente. V. Exa. procura
saber para falar com consistência, o que é muito importante.

V. Exa. terá muito tempo para galgar degraus, muito mais que nós, que



estamos na terceira idade. Sempre me terá como parceiro. Procure-me,
como amigo, quantas vezes for a Coronel Fabriciano. Nossa casa estará
a sua disposição para que possa lá se hospedar. Coloque todas as suas
idéias para a juventude da cidade, a fim de que possamos construir uma
juventude mais coesa politicamente, mais consciente, o que é bom para
todo o Brasil. Deixo-lhe meu abraço e agradeço-lhe as palavras.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Agradeço-lhe o aparte.
Caríssimo Deputado Chico Simões, entre tantas características
peculiares desta Casa - em virtude do trabalho sério aqui realizado pelos
nossos assessores, por nossos amigos e por todos aqueles que estão
irmanados em defesa do povo mineiro - destaca-se uma muito especial: a
de fazer bons amigos, como V. Exa.

Embora por curto período, tive o privilégio e a honra maior de conviver
com V. Exa., quando muito pude aprender, Deputado Chico Simões, em
razão de sua firmeza de caráter, de sua dignidade. de sua postura e,
principalmente, de sua forma de postular. V. Exa. tem uma peculiaridade
muito especial.

Notei, notamos e admiramos que todas as vezes que V. Exa. vinha ao
microfone para defender determinado projeto o fazia com uma
sustentação forte e calcada acima de tudo no conhecimento de um
grande companheiro e político, mas que o fazia por convicção em defesa
do povo mineiro.

Nessa sua partida do parlamento mineiro, quero dizer que aprendi muito
com V. Exa., pelos seus pronunciamentos e pelas suas posturas nas
comissões em defesa de projetos e principalmente pela sua fraternal
amizade devotada a todos os companheiros da Casa. Rendo
humildemente as minhas homenagens a V. Exa. e a sua querida Coronel
Fabriciano, que o terá acima de tudo como filho amado, como um grande
administrador.

Queremos que V. Exa. volte logo para casa porque à boa casa os filhos
retornam. V. Exa. plantou essa semente. Em nenhum momento nos
esqueceremos dos seus posicionamentos e de suas convicções firmes e
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sérias. A presença marcante de V. Exa. neste parlamente foi para nós um
estímulo muito grande, independentemente de questões partidárias, pela
maneira séria de V. Exa. representar o Vale do Aço.

Desejo a V. Exa. muitas felicidades e coloco o nosso Sul de Minas à
sua disposição. Como V. Exa. outros Deputados nos estão deixando com
uma grande gama de saudades. V. Exas. vieram e marcaram história.
Parabéns por tudo que V. Exa. buscou fazer em defesa do povo.
Parabenizo V. Exa. Que Deus o proteja, a sua família e a seu povo! Não
nos esqueceremos. com certeza, dessa fraternal e respeitosa amizade
que nos deu o privilégio extraordinário de tê-lo no convívio dos grandes
homens. Parabéns.

O Deputado Chico Simões - Muito obrigado, Deputado Dalmo.
Agradeço de coração. porque essa homenagem parte de V. Exa. e tem
um peso muito grande pelas palavras que ficarão eternamente guardadas
em nosso coração. Desejo a V. Exa. também toda a felicidade do mundo.
O Deputado é uma pessoa boa, meiga, amiga e carinhosa. Desejo que a
caminhada de V. Exa. seja cada vez melhor e continue sempre a ser
atuante e preocupado com as coisas que envolvem o povo de Minas e de
sua querida Ouro Fino. Foi um prazer muito grande ter convivido com V.
Exa. Deixo o meu abraço e agradeço as palavras. Concedo aparte à
Deputada Maria Tereza Lara

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Sr. Deputado, permita-me
chamá-lo de muito caro companheiro Chico Simões. Tive oportunidade
conviver com você - e permita-me chamá-lo de você - nestes dois anos,
mas já o conhecia de nome e de encontros de nosso partido. Essa
convivência se estreitou aqui na Assembléia, e não poderia neste
momento deixar de expressar primeiro a nossa gratidão por tudo que V.
Exa. fez pelo nosso bloco, pelo nosso partido.

Teremos, com certeza, muitas saudades de sua presença e de sua
atuação aqui, mas não podemos ser egoístas. Felizmente, estamos
perdendo a sua convivência para o bem maior de uma comunidade que já
o conheceu como Prefeito e, por tê-lo conhecido realmente, sentiu muitas
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saudades e o reconduziu à Prefeitura de Coronel Fabriciano. Que Deus o
continue abençoando e você possa junto com a sua equipe e com a
participação do seu povo tornar essa cidade muito mais feliz de se viver.
Um grande abraço. Tenha a certeza de que estaremos aqui rezando de
coração por você, que, sabemos, com todo o seu trabalho, competência e
a graça de Deus, será muito vitorioso nessa nova missão.

O Deputado Chico Simões - Agradeço a você, minha querida. Com
certeza, a nossa bancada durante dois anos foi coesa. Com isso, todos
nós tivemos um desempenho muito bom porque cada um era solidário
com o outro. Se fizemos a nossa parte também quero agradecer a cada
um de vocês e de maneira especial a você por ter-nos ajudado e
ensinado. Esses dois anos ficarão marcados, não seremos apenas
companheiros de partido, porque haverá um laço de amizade que nos
unirá pelo resto de nossa vida. Agradeço a você. Concedo aparte ao
Deputado Paulo Cesar.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Caro Deputado e Prefeito Chico
Simões, ouvi atentamente todos os Deputados fazendo os seus
pronunciamentos, parabenizando V. Exa. pelo trabalho prestado a Minas
Gerais nesta Assembléia.

Tive o prazer de participar com V. Exa. do movimento contra o
fechamento das agências do BEMGE em Minas Gerais. Aprendi muito
com V. Exa. Quero agradecer-lhe, em nome de todas aquelas cidades
que tiveram suas agências restabelecidas. Com o seu trabalho, a sua
força e a sua presença em todos os movimentos, conseguimos que o
Banco ltaú não fechasse suas agências nas cidades em que havia
apenas uma agência.

Trago-lhe o meu abraço. Sei que você está dando apenas uma pausa,
de quatro ou oito anos, e que. com certeza, retornará a esta Casa para
ajudar este Estado e o Pais.

Ontem falei ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, que estava
deixando esta Casa e voltando à Prefeitura de Poços de Caldas, que
estávamos perdendo alguns Deputados. Você também. Mas, à frente da
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administração de Coronel Fabriciano, estará engrandecendo os
municípios mineiros. Parabéns, Chico Simões! Que Deus o ilumine e a
toda a sua equipe, para que possam contribuir para o crescimento
daquele município!

O Deputado Chico Simões - Sou eu quem lhe agradece. Quero também
deixar aqui registrado o prazer de ter convivido com você. O movimento
que fizemos junto ao Banco ltaú serviu para nos mostrar que, quando nos
unimos, temos força.

Muitas vezes, o parlamentar não tem noção exata do seu poder, da sua
força, agindo isoladamente. E. com isso. nós nos enfraquecemos. Aquele
foi um fato. Evitamos um prejuízo maior para as cidades menores e
deixamos um exemplo, que deve continuar para todos. Agindo de modo
coeso, conseguiremos avançar muito para proporcionar dias melhores
para os mineiros, para o povo que realmente acredita em nós.

Deixo-lhe o meu abraço fraterno e aguardo-o em Coronel Fabriciano
para tomarmos um cafezinho.

A Deputada Lúcia Pacífico (em aparte) - Meu colega e amigo Chico
Simões. acho que posso falar em nome da Comissão de Defesa do
Consumidor. Quero desejar-lhe uns quatro ou oito anos de sucesso. Você
é um Deputado atuante. Muitas vezes brigamos, de mentirinha, mas as
nossas divergências não têm nada a ver com o nosso relacionamento.
Respeito-o muito. Você é um grande Deputado! Tenho a certeza de que
Coronel Fabriciano ganhará muito com a sua administração.

Ficamos aqui. Precisando é só telefonar. Em Coronel Fabriciano.
criaremos, certamente, o movimento dos consumidores. Se precisar,
estarei lá, junto com você, ajudando a conscientizar o consumidor a
defender os seus direitos.

Parabéns, Chico Simões!
O Deputado Chico Simões - Muito obrigado, Deputada Lúcia Pacífico.

Você é um exemplo para nós. Não está aqui por acaso. Você não foi
Vereadora por acaso. Você construiu essa trajetória por meio da sua luta
e da sua garra em defesa, principalmente, das donas de casa e dos
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consumidores. Faz isso muito bem nesta Casa também. É lógico que não
abriremos mão da sua ajuda para nos orientar em Coronel Fabriciano.

Agradeço pela convivência e oportunidade de aprender com você.
Nossa amizade e nossa cidade estão à sua disposição. Obrigado.
Concedo aparte ao Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) Dispenso comentários sobre
a sua capacidade. Os Deputados que me antecederam demonstraram o
que seriam as minhas palavras. Nestes dois dias de despedidas, muitos
disseram que esta Casa perde com a saída de alguns Deputados.
Discordo, em parte, porque estamos cientes de que Coronel Fabriciano e
outras cidades estarão bem representadas, o que nos orgulha. Quem
dera se todos que aqui passaram tivessem o nosso aval, como é o caso
de V. Exa! Parabenizo-o mais uma vez. Não sentirei sua falta, porque
manteremos contato, e as lembranças serão permanentes.

O Deputado Chico Simões - Obrigado. Gilberto. Você também foi uma
pessoa importante em nossa estadia. Por incrível que pareça, desde o
primeiro dia houve empatia entre nós: brincamos, conversamos e
aprendemos. Espero que vá a Fabriciano, pois tem muito a nos ensinar.
Lá, terá um amigo que o receberá da maneira mais carinhosa possível.
Concedo aparte ao Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Também não repetirei as palavras
já ditas que demonstram o sentimento da Casa. Imagino o quanto nosso
companheiro Chico está satisfeito com as manifestações. O contraditório
existe, as brigas no Plenário e nas comissões existem, pois fazem a
essência da democracia, e sua característica de luta deixou marcas nesta
Casa.

Algo que não aprendemos na escola é a coerência, pois é intrínseca.
Ao seu lado, está a lealdade aos princípios. Você realmente brigou por
tudo em que acreditava. Leve nossa admiração pela sua postura. Várias
vezes, tivemos posições contrárias, mas essa é a beleza da democracia.
Leve o respeito desta Casa; leve o meu respeito pessoal para Coronel
Fabriciano, ao lado da vontade que faça uma bela gestão. melhorando a

"A



746

vida da população. Parabéns pelo trabalho e sucesso como Prefeito.
O Deputado Chico Simões - Obrigado, Deputado Paulo Piau, pelas

palavras e pela oportunidade que tive de conviver com V. Exa. Coerência
e lealdade não lhe faltam. E muito importante defender o que acreditamos
com convicção. Colocar em prática o que é acordado também é
fundamental, o que aprendemos com você. A todo momento tivemos
oportunidade de discutir, inclusive em situações mais quentes, como no
final da legislatura passada - quando representava o Governo e nós, a
Oposição -, mas conseguimos construir um encaminhamento que foi
respeitado. Gostaria de recebê-lo em Coronel Fabriciano. Caso precise
de um Deputado, seu nome será lembrado. Concedo aparte ao Deputado
Leonardo Moreira.

O Deputado Leonardo Moreira (em aparte) - Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, meu amigo Chico Simões, confesso que ocupo este
microfone para me despedir de V. Exa. com tristeza e alegria. Tristeza
porque não o teremos nos próximos anos, pois estará cumprindo seu
mandato. Não desfrutaremos de sua amizade e de seu companheirismo
no dia-a-dia.

Estamos felizes, pois V. Exa. estará onde deseja, ou seja. ao  lado de
seu povo, que V. Exa., assim que chegou a esta Casa, não se furtou a
defender.

Querido amigo, seu carinhoso jargão de Chico Doido mudou com a sua
chegada, pois. entre os vários Chicos que existem em V. Exa., estão o
Chico guerreiro, o Chico companheiro. o Chico trabalhador, o Chico
competente. o Chico transparente e, acima de tudo, o Chico amigo de
todos nós. Desejamos-lhe sucesso, saúde e paz na nova empreitada, já
que competência e seriedade não lhe faltam. Esse é o desejo de todos
nós. da Bancada do PL, do seu famoso PL 14. Vá com Deus, Chico, meu
amigo. Muito obrigado.

O Deputado Chico Simões - Deputado Leonardo Moreira, V. Exa., com
toda a sua jovialidade, tocou meu coração. Amizade e consideração são
sentimentos que transcendem o relacionamento profissional, o que mexe
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comigo. Tivemos a oportunidade de conviver não só com o cidadão
Leonardo, autor de propostas importantes e interessantes, mas também
com o seu pensamento. Em suas propostas havia algo útil ao povo
mineiro, principalmente aos mais necessitados.

Desejo que V. Exa. continue colocando seu mandato a serviço do bem
comum. Foi um orgulho conhecê-lo, conviver com V. Exa. e desfrutar de
sua amizade. Saiba que terá um amigo em Coronel Fabriciano. Quando
vier aqui, não faltará oportunidade para batermos papo.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Caro Chico, quando o vi no
Plenário pela primeira vez, não imaginaria que houvesse nesta Casa um
dos Deputados mais brilhantes que por aqui passaram. E fácil falar do
Chico ginecologista e obstetra; é fácil falar do Chico funcionário público
federal; é fácil falar do Chico funcionário público estadual: é fácil falar do
Chico professor da Faculdade de Direito de lpatinga: é fácil falar do Chico
Prefeito de Coronel Fabriciano: e é muito mais fácil falar do Chico
Deputado Estadual por apenas dois anos.

Passarei às suas mãos as 78 proposições de sua autoria, aprovadas
por este Plenário. Sua história está cravada nos anais desta Casa. Dizem
que você é o Chico doido, mas, para mim, é o doido mais consciente que
já passou por esta Casa. Não é fácil igualar-se a esse currículo, o qual
lhe passarei.

Este Presidente interino, cavernoso, informa-lhe que poucos conhecem
as cavernas que conhecemos, pois Deus nos deu várias capacidades,
entre elas sermos conscientes, verdadeiros e, acima de tudo,
respeitadores dos princípios democráticos.

Desejo que sua festa seja decorada com serpentinas, lantejoulas e
paetês, porque você merece esse grande carnaval de felicidades que o
espera ao retornar para a Prefeitura de Coronel Fabriciano. Receba meu
abraço fraterno.

Aqui estão, meu querido Chico, suas aprovações nesta Casa: 78
proposições que vou entregar-lhe.

0 Deputado Chico Simões - Reminho, quero agradecer suas palavras.



1 74S

Realmente você é uma pessoa fundamental para a condução do Poder
Legislativo de Minas Gerais. não só por seu comportamento como
parlamentar, mas também, e principalmente, por sua postura como
dirigente Dirigir não é fácil, sobretudo quando os dirigidos são 72
pessoas que não são bobas - aqui pode haver doidos, mas não há bobos.
E você dirige de maneira muito tranqüila e consciente. Com  certeza, essa
é uma das razões do êxito do Poder Legislativo de Minas Gerais e do
respeito que temos fora do Estado.

Em sua pessoa, quero parabenizar toda a direção desta Casa.
Agradeço a oportunidade de convivermos e de aprendermos com vocês.
Deixo meu abraço a todos, em especial a meus assessores. de quem não
poderia esquecer. Quero agradecer não apenas aos do gabinete, mas
também aos da bancada e aos da Minoria, sem a ajuda dos quais o
Deputado não anda.

Por fim, desejo um feliz Natal a todos e um Ano-Novo cheio de alegrias
e felicidades.

Repito que Coronel Fabriciano, meu gabinete e minha casa podem ser
considerados como a casa de cada um de vocês. Muito obrigado.

• - Sem revisão do orador.
2 3 Parte (Ordem do Dia)

1 Fase
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.

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

apresentadas nesta reunião pelo Deputado Biel Rocha - informando de
sua indicação para Líder da Minoria (Ciente. Publique-se. Cópia às
Comissões e às Lideranças.): e pela CPI do Café - informando do final de
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seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório
final:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, INVESTIGAR DENÚNCIAS DE

ATUAÇÃO DE QUADRILHAS DE CRIME ORGANIZADO NO
DESAPARECIMENTO DE MILHARES DE SACAS DE CAFÉ NO

ESTADO DE MINAS GERAIS, BEM COMO A SONEGAÇÃO FISCAL E O
PREJUÍZO AO ERÁRIO, DORAVANTE DENOMINADA CPI DO CAFÉ
1 - Introdução
O problema relativo ao desaparecimento de milhares de sacas de café

no Estado de Minas Gerais, especialmente na região Sul, foi objeto de
audiência pública realizada pela Comissão de Segurança Pública desta
Casa na cidade de Aifenas, no dia 1 0/312004, em virtude de requerimento
do Deputado Rogério Correia. O objetivo específico dessa reunião foi
apurar o desaparecimento de sacas de café nos Municípios de Carmo do
Rio Claro. Conceição da Aparecida, Poços de Caldas, Guapé, Guaxupé,
Alfenas, Muzambinho e Machado, havendo suspeita de participação de
organizações criminosas. Tais sacas de café eram de propriedade de
pequenos cafeicultores da região e se encontravam sob a guarda de
empresas e cooperativas. Nessa audiência, foram ouvidas diversas
autoridades públicas da região, entre as quais representantes do
Ministério Público e Delegados de Polícia encarregados da investigação
dos fatos, além de dirigentes de cooperativas e representantes de
cafeicultores lesados. Participaram da reunião os Deputados Sargento
Rodrigues, Rogério Correia, Dalmo Ribeiro Silva, Adelmo Carneiro Leão,
Laudelino Augusto e Sebastião Navarro Vieira.

Dessa forma, o desaparecimento de café, na sua maioria de pequenos
produtores rurais, nos armazéns e nas cooperativas da região sul-
mineira, é uma preocupação da sociedade, que deu ciência do fato à
Comissão de Segurança Pública da Assembléia Legislativa. Portanto, a
origem desta Comissão Parlamentar de Inquérito reside precisamente no
clamor popular, principalmente por parte das pessoas que tiveram



prejuízos financeiros com o suposto esquema ou organização', cujo
objetivo era fraudar os pequenos cafeicultores.

Tradicionalmente, o café é um dos produtos mais importantes da
economia do País e do Estado, constituindo uma parcela considerável
das exportações brasileiras, além de ser altamente consumido no
mercado interno. Em Minas Gerais, a maior produção ocorre na região
Sul, que concentra, aproximadamente. 46.60 do total.

Em 2003, foi constituída, nesta Assembléia Legislativa, Comissão
Especial para proceder a estudos sobre a situação da cafeicultura no
Estado. Entre os objetivos específicos desse estudo, destacam-se a
coleta de subsídios para a elaboração de uma Política Estadual do Café e
a identificação de soluções estratégicas para o sucesso da cafeicultura
mineira. Julgamos de bom alvitre fornecer algumas informações prévias
importantes extraídas do relatório final apresentado por essa Comissão
para melhor compreensão do tema. Segundo o relatório: "Minas Gerais é
o maior produtor de café do Brasil. com  cerca de 52.1% da produção
nacional. O parque cafeeiro do Estado já superou 3 bilhões de pés
plantados e 1 .200.000ha. abrangendo mais de 90 mil propriedades e
aproximadamente 85% dos municípios do Estado, ou seja. 697
municípios... A importância socioeconômica da cultura do café em Minas
é evidenciada pela geração de 4 milhões de empregos e pelo consumo
de mais de 22 bilhões de xícaras de café, constituindo uma das maiores
cadeias produtivas do agronegócio mineiro".

O relatório realça a posição de destaque de Minas Gerais na cultura
cafeeira, Estado responsável por 70% do total das exportações de café.
30 maior produto de exportação da economia mineira. E curioso assinalar
que 70% da produção mineira provêm de propriedades com menos de
lOha. Ademais, o Estado possui o maior sistema cooperativista de café
do mundo. Não obstante, existem irregularidades em várias cooperativas
de café do Estado, as quais têm provocado prejuízos a numerosas
pessoas, especialmente aos pequenos cafeicultores. Esses problemas,
em razão de sua dimensão social e por envolver produto de grande
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tradição na economia do País e do Estado, devem ser superados para se
manter a credibilidade do sistema cooperativo em Minas e para fortalecer
o associativismo.

E sabido que grande parte do café produzido é encaminhada para as
cooperativas, que o comercializam na forma da legislação pertinente e
dos respectivos estatutos; entretanto, o bom funcionamento dessas
instituições requer administração eficiente e honesta, que vise à
ampliação do empreendimento e do universo de cooperados.

Infelizmente, os responsáveis pela gestão de algumas cooperativas de
café têm colocado seus interesses pessoais acima dos interesses do
empreendimento, o que vem causando a liqüidação de várias instituições
dessa natureza, com prejuízos financeiros aos cooperados. Assim, esta
Comissão Parlamentar de Inquérito foi instaurada para apurar
irregularidades como a troca de café de qualidade por outro de padrão
inferior, substituição de café por palha de café, diferença entre os
estoques físico e contábil, desmandos administrativos, ausência de
controle efetivo por parte dos conselhos fiscal e administrativo, indícios de
sonegação fiscal.

1.1 - Composição e objetivos
No dia 4/5/2004, foi deferido pelo Presidente da Assembléia Legislativa,

nos termos regimentais. requerimento subscrito por mais de 1/3 dos
membros desta Casa, tendo como primeiro signatário o Deputado
Sargento Rodrigues, no qual se solicitava a constituição de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar
denúncias de atuação de quadrilhas de crime organizado no
desaparecimento de milhares de sacas de café no Estado de Minas
Gerais, bem como a sonegação fiscal e o prejuízo ao erário. O
requerimento em referência foi publicado no "Diário do Legislativo" de
6/5/2004.

A CPI foi constituída no dia 14/5/2004 e foram indicados para a sua
composição, na qualidade de membros efetivos, os Deputados Sebastião
Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia, Adalclever Lopes,
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Fábio Avelar. Zé Maia e Irani Barbosa. Na condição de suplentes foram
indicados os Deputados Doutor Viana, Dalmo Ribeiro Silva, Laudelino
Augusto, José Henrique, Alberto Bejani, Domingos Sávio e Célio Moreira.
Na reunião especial da Comissão. realizada no dia 19/5/2004. foram
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados
Sebastião Navarro Vieira e Sargento Rodrigues. O Presidente eleito
designou o Deputado Rogério Correia como relator da Comissão e o
Deputado Adalclever Lopes como relator parcial.

Na reunião realizada no dia 16/9/2004, os membros desta CPI
decidiram suspender os trabalhos por 20 dias, a partir de 17/9/2004 até
6/10/2004. para exame da documentação recebida pela Comissão, e
prorrogar os trabalhos por mais 30 dias para a elaboração deste
Relatório.

Não é demais ressaltar que a função fiscalizadora do Poder Legislativo
é tão importante para a sociedade quanto a função legislativa
propriamente dita. Se esta consiste na produção do direito positivo que
regula a vida social, aquela vincula-se à investigação de fatos
determinados que tenham repercussão no interesse da coletividade e tem
fundamento no art. 58. § 3 0 . da Constituição da República, e no art. 60, §
3°, da Constituição do Estado. Entre os instrumentos que o Constituinte
de 88 colocou à disposição do Parlamento para o exercício dessa
atividade, destacam-se as Comissões Parlamentares de Inquérito, que
são comissões temporárias, com prazo certo de funcionamento, e que
desfrutam de um conjunto de prerrogativas para o bom desempenho
desse mister. Os poderes mais relevantes de uma CPI são o de convocar
Secretário de Estado, determinar diligências, tomar depoimento de
autoridade, inquirir testemunhas e requisitar documentos e serviços,
conforme previsão explícita no "caput" do art. 113 do Regimento Interno
da Assembléia Legislativa.

A par de tais prerrogativas, a CPI deve pautar sua atuação pelo respeito
integral à ordem jurídica, a começar pelos princípios constitucionais de
legalidade,	moralidade,	publicidade,	impessoalidade,	eficiência.



razoabilidade e motivação de suas decisões.
2 - Desenvolvimento dos Trabalhos
No escopo de alcançar a finalidade para a qual foi constituída, a

Comissão decidiu realizar reuniões ordinárias na sede do Poder
Legislativo todas as quintas-feiras, às 9h30, a fim de ouvir as pessoas
que tiveram prejuízo com tais irregularidades, os dirigentes de
cooperativas de café, várias autoridades públicas e demais pessoas que,
direta ou indiretamente, tinham conhecimento do problema e poderiam
contribuir para o bom andamento dos trabalhos de investigação
parlamentar. Além das reuniões ordinárias, a Comissão decidiu também
realizar reuniões extraordinárias em outras cidades do interior do Estado
para colher as informações e subsídios necessários a elucidação do
desaparecimento de café. Assim, foram realizadas reuniões nos
seguintes municípios: Carmo do Rio Claro, Espera Feliz. Guapé e
Muzambinho. As reuniões que seriam realizadas nos Municípios de São
Sebastião do Paraíso e Poços de Caldas foram transferidas para esta
Casa. por decisão dos membros da Comissão.

E oportuno salientar que o deslocamento dos membros da CPI até os
municípios onde ocorreram fraudes nas cooperativas de café é uma
medida útil e importante, pois permite o contato próximo dos Deputados
com as vítimas do suposto "esquema" de fraudes e a verificação In loco"
da preocupação dos habitantes sobre o assunto em questão. Aliás, a
reação popular ao problema e a participação efetiva dos cidadãos nas
reuniões realizadas no interior do Estado são fatos marcantes que
motivaram os membros da Comissão a trabalhar de forma intensa na
coleta de informações importantes para a elaboração deste relatório.

Portanto, foram muitas as reuniões ordinárias e extraordinárias
realizadas pela CPI, nas quais foram colhidos depoimentos e informações
constantes das notas taquigráficas, bem como documentos de várias
cooperativas de café e de pequenos produtores rurais lesados com o
desaparecimento do produto. Entre tais documentos, mencione-se um
conjunto de inquéritos policiais instaurados em vários municípios, os
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quais investigam o desaparecimento de café e outras irregularidades
atribuídas aos dirigentes de cooperativas. Durante o prazo de
funcionamento da Comissão, foram ouvidos Promotores de Justiça.
Delegados da Polícia Federal, Delegados da Polícia Civil, técnicos da
Secretaria de Estado de Fazenda, membros dos Conselhos
Administrativos e Fiscais de cooperativas de café e outras pessoas
criteriosamente indicadas pela Comissão.

A pedido da CPI, foram designadas as seguintes autoridades para
acompanhar permanentemente os trabalhos investigativos: Dr. André
Ubaldino. Procurador de Justiça do Estado, indicado pelo Procurador-
Geral do Ministério Público: Dr. Márcio Lobato Rodrigues. Delegado da
Polícia Civil em Belo Horizonte, indicado pelo Chefe da Policia Civil do
Estado; Dr. Bráulio Stivanin Júnior, Delegado da Policia Civil de Poços de
Caldas, neste caso apenas para as investigações relativas a esse
município; Itamar Peixoto, Técnico da Receita Estadual, indicado pelo
Secretário de Estado de Fazenda: e Ten.-Cel. PM Dâmocles Freire
Júnior, indicado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar.

A relação dos documentos apreciados pela Comissão encontra-se no
Anexo 1 e integra este relatório.

2.1 - Depoentes Ouvidos na Comissão:
Dia 31/5/2004: V Reunião Extraordinária (Carmo do Rio Claro):
Cristiano Cassiolato, Promotor de Justiça da Comarca; Marcos Tadeu

Brandão, Delegado da Polícia Civil da Comarca: Eleir de Carvalho: Isabel
Lemos Pereira Coppieters; Antônio Inácio Claudino: Josué Rogério
Soares, proprietário da Armazéns Gerais Ouro Preto e da Exportadora de
Café do Carmo: Natal Marcos Pereira, ex-Presidente da Armazéns Gerais
Ouro Preto: Welington Rosa, ex-degustador e classificador de café da
Armazéns: Luciano Barreto, ex-Gerente da Armazéns Gerais Ouro Preto
e da Exportadora de Café do Carmo. na filial de Conceição da Aparecida:
Leopoldo Guimarães Vinuto, encarregado da Armazéns Gerais Ouro
Preto em Carmo do Rio Claro; José de Souza Neto, corretor de café;
Wagner Lomonti; João Carlos Ferreira: Christovam Souto Lyra de Freitas:



João Bertolino; e Orlando Forgetti.
Dia 3/6/2004: 33 Reunião Ordinária (Belo Horizonte):
Márcio Lobato, Delegado da Delegacia Especializada em Roubo de

Carga: João Bosco da Silva Penha. Delegado da Polícia Civil de Guapé:
Bráulio Stivanin Júnior, Delegado da Polícia Civil de Poços de Caldas:
João Simões de Almeida Júnior, Delegado da Polícia Civil de
Muzambinho: Flávio Tadeu Destro. Delegado de Poço Fundo; Osvaldo
Wiermann Júnior, Delegado de Lavras; e Celso Ávila Prado, Delegado
Seccional de Machado.

Dia 17/6/2004: 43 Reunião Ordinária (Belo Horizonte):
Sebastião Augusto de Camargo, Delegado da Polícia Federal em

Varginha; Célio Jacinto, Delegado da Polícia Federal em Varginha; Itamar
Peixoto, Técnico da Receita Estadual, representando o Sr. Antônio Carlos
Ribeiro, Delegado Fiscal da Superintendência Regional da Fazenda
Estadual em Varginha.

Dia 18/6/2004: 2 Reunião Extraordinária (Espera Feliz):
Edgar Augusto Alves dos Santos, Promotor de Justiça da Comarca:

Waullio Mattos Oliveira. Delegado da Polícia Civil da Comarca; Joaquim
Silvestre da Cruz, do Sindicato dos Produtores Rurais de Espera Feliz:
Marcelo Norton: Josefino Martins Novais; José dos Santos Lauro;
Armando Carlos de Souza, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Fervedouro e Carangola: Jorval Pereira Fernandez. do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Fervedouro e Carangola; José Carlos Bastos;
Tarcísio Maria de Lacerda, Prefeito de Espera Feliz: Dejacinto Valentin,
Diretor Financeiro da Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais do
Vale do Paraíso - COOAVAP: Antônio Carlos Carere, Coordenador do
Conselho Fiscal da COOAVAP; Vilson Lomar Silvestre, Conselheiro
Fiscal da COOAVAP; Edimar Barbosa, da Diretoria da COOAVAP; Braz
GrilIo. ex-Diretor Administrativo da COOAVAP.

Dia 24/6/2004:
Vera Lúcia Grillo Ramos, ex-Assessora da COOAVAP: Wilson Ferreira

da Fonseca, liqüidante da COOAVAP; Derly Rodrigues, Contador da
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COOAVAP; Claudino Nunes de Souza, fiel depositário da COOAVAP; e
Fabrício Mota Nacarati. comerciante de café.

Dia 1°/7/2004 (Guapé):
Nelson Alves Lara, ex-Diretor-Presidente da COOCAFEG; José Luiz

Laudares, ex-Diretor-Presidente da C000AFEG: Douglas Soares Aguiar,
ex-classificador de café da Cooperativa; Carlos Wagner de Lima, ex-
funcionário do Departamento de Pessoal e Escrituração Contábil da
COOCAFEG; Edilson Antônio Oliveira, ex-Coordenador da Contabilidade
da COOCAFEG: Geraldo Magela Parula Teixeira, empresário: e Altedes
Moscardini Damasceno, produtor de café.

OBS.: Houve acareação entre os Srs. José Luiz Laudares e Douglas
Soares Aguiar.

Dia 8i7/2004:
Deputado Federal Carlos Meiles. Presidente da Cooperativa Regional

dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso - COOPARAISO: Milton
Mello. produtor rural de Guapé: Geraldo Messias da Silva: Gésio Elias de
Oliveira; Sérgio Ricardo Salvador dos Santos, ex-funcionário da
000PARAISO: Geraldo Antônio dos Santos, sócio da Cafeeira Solita
Ltda., de llicmnea.

Dia 7/8/2004 (Muzambinho): Sérgio Arlindo Ceravolo Paolielo, Prefeito
Municipal de Muzambiriho: Cezário Baptista, liqüidante da COOMAM:
Paulo Henrique Delicole. Promotor de Justiça da Comarca; João Simões
de Almeida Júnior. Delegado Seccional: Samir Vicente Ribeiro Blagitz.
Delegado da Polícia Civil da Comarca; Aquiles Caetano, empresário;
Roberto Vieira de Souza, ex-Presidente da COOMAM: Pedro de Almeida
Machado, Gerente Financeiro da COOMAN: Alcindo Campos Filho,
corretor de café da COOMAM: Alfredo Eduardo Elias Gonçalves.

Dia 12/8/2004: Walter Abrão Alcântara, produtor rural: Cecília Guidi
Marcolini. Diretora Financeira da COOPARAISO.

Dia 26/8/2004: Bráulio Stivanin Júnior, Delegado da Polícia Civil de
Poços de Caldas: Paulo Roberto Alves, perito do Instituto de
Criminalística da Polícia Civil: Luiz Alfredo de Almeida, Presidente da
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Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas -
CAFEPOÇOS -; Carlos Afonso Junqueira, ex-Diretor Financeiro da
CAFEPOÇOS: Paulo Afonso Gomes, empresário; Maria do Rosário
Pereira, ex-funcionária da CAFEPOÇOS; José Carlos Chioda, produtor
rural: Manoel Barbosa. ex-Presidente da CAFECREDI: Moacyr Gomes
Nabo Filho; Rita de Lourdes F. Gomes; Patrícia Helena Costa Gomes;
Jaime Junqueira Payne, ex-Presidente da CAFEPOÇOS e ex-Diretor
Financeiro da CAFECREDI.

Dia 9/9/2004: Alexis Polovanick, inspetor da CREDIMINAS: Maria
Tereza Junqueira Arantes, produtora rural; Fábio César Bengtsson, ex-
Técnico de informática da CAFECREDI: Rogério Marcassa, ex-
Tesoureiro da CAFECREDI.

Dia 16/9/2004 (Belo Horizonte): Oswaldo Wiermann Júnior, Delegado
de Polícia Civil de Lavras; Ozany Pereira Barbosa, Presidente da
Cooperativa Agrícola Alto Rio Grande Ltda., de Lavras: Hélio Guedes de
Oliveira, advogado de Fábio Fernando Garcia Marques: Renato Patrício
Infante, advogado de Fábio Fernando Garcia Marques: Marcos Vinícius
Francisco. Gerente de Inspetoria da CREDIMINAS.

OBS.: Houve acareação entre os Srs. Jaime Junqueira Payne e Paulo
Afonso Gomes.

Dia 14/10/2004: Ronaldo Scucato, Presidente da Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG.

Dia 20/10/2004 (Belo Horizonte): Edgar Ferreira da Cunha,
Superintendente Regional Oeste da Secretaria de Estado da Fazenda:
Itamar Peixoto de Meio, Técnico da Receita Estadual.

Dia 21110/2004 (Belo Horizonte): Ivânio Maiaquias, ex-Procurador da
CAFEPOÇOS; Frederico Ozanan Vieira, ex-Procurador da CAFEPOÇOS:
Ademir Feitrim. ex-funcionário da CAFECREDI: Denise de Fátima
Ranauro, ex-funcionária da CAFECREDI; lsabela Tassi B. Moreira,
funcionária da CAFECREDI.

2.2 - A investigação dos fatos
Para o início dos trabalhos de investigação, a Comissão decidiu reunir-
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se com vários Delegados de Policia a fim de colher as informações
atinentes ao desaparecimento de café e à possível sonegação fiscal. No
dia 3/6/2004, esta CPI ouviu, na sede do Poder Legislativo, os Srs.
Márcio Lobato, Delegado da Delegacia Especializada em Roubo de
Carga de Belo Horizonte: João Bosco da Silva Penha, Delegado da
Polícia Civil de Guapé; Bráulio Stivanin Júnior. Delegado da Polícia Civil
de Poços de Caldas; João Simões de Almeida Júnior. Delegado da
Polícia Civil de Muzambinho: Flávio Tadeu Destro, Delegado da Polícia
Civil de Poço Fundo; Osvaldo Wiermann Júnior. Delegado da Polícia Civil
de Lavras: e Celso Ávila Prado, Delegado Seccional de Machado.

O Delegado Márcio Lobato disse que, segundo informações obtidas por
meio de jornais e de colegas. o desaparecimento do café ocorre mais em
cooperativas ou armazéns. Relatou o caso de um comerciante da cidade
de Alfenas, que hoje se encontra foragido e com prisão preventiva
decretada. O inquérito foi concluído e remetido à justiça: três pessoas
foram presas e outras três tiveram prisão preventiva decretada.
Mencionou, ainda, a falta, em grande parte do Estado, de delegacias
especializadas em repressão a roubo de carga. com exceção do
Triângulo e do Sul do Estado. Destacou a necessidade de maior
integração entre as polícias.

O Delegado João Bosco afirmou perante esta Comissão que, no
armazém da Cooperativa de Guapé, havia prática de fraude. conforme
consta em inquérito policial. Percebeu que produtores tiveram seu nome
usado para registrar a entrada de café. Eram pessoas simples, que
acreditavam estar ajudando a cooperativa. Ademais, os meios de controle
eram falhos. Um cooperado podia autorizar a venda de café por telefone,
situação comum no meio. Segundo ele, depositava-se café de baixa
qualidade no armazém da Cooperativa dos Cafeicultores de Guapé Ltda.
- 000CAFEG - e saia café de boa qualidade. Isso significa que o café de
má qualidade era classificado como se fosse de padrão superior. A
autoridade policial afirmou que o café era remetido à Cooperativa
Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso -
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000PARAÍSO. Esta, ao verificar a situação, resolveu recolher o café que
tinha estocado no armazém da 0000AFEG. O Delegado esclareceu aos
membros da Comissão que a supervisão era feita pelo Sr. Sérgio
Salvador dos Santos Oliveira. degustador, e pelo Sr. Douglas Aguiar.
Informou que o Sr. Geraldo Magela Parula Teixeira movimentou café em
nome dos cooperados. As trocas envolveram aproximadamente 30 mil
sacas de café. O Sr. João Bosco disse ainda que já tem o nome de todos
os envolvidos, que serão indiciados. Segundo ele, o inquérito está em
fase de relatório. Foi decretada a prisão dos Srs. Douglas Aguiar e Sérgio
Salvador, mas o Tribunal de Alçada revogou a medida, além de ter
revogado também o bloqueio de bens de três Diretores da cooperativa de
Guapé. O Delegado não inseriu a COOPARAISO em tais irregularidades
de café, mas disse que esta poderia ter interesse em retardar as
investigações, em razão do indiciamento dos envolvidos. Cerca de 500
pequenos produtores tiveram prejuízos com o desaparecimento de café.
A Polícia Federal está investigando, sob a coordenação do Delegado
Gilmar de Oliveira, o desvio de recursos de financiamento originários do
Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária -
RECOOP - e do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira - FUNCAFE -,
por meio do Banco do Brasil. Esses fatos foram comunicados às Receitas
Federal e Estadual. O Sr. João Bosco finalizou seu depoimento afirmando
que não há sinais do envolvimento de pessoas indiciadas em Guapé em
fraudes semelhantes perpetradas em outras regiões do Estado.

O Delegado José Simões relatou casos de roubo de café em
Muzambinho e em Guaxupé, cujos responsáveis foram presos em São
Paulo. Afirmou que a Cooperativa Mineira Agrícola de Muzambinho Ltda.
- 000MAM - se desfez em outubro de 2001 ou início de 2002 e quebrou
a região, pois emprestava valores expressivos (R$4.000.000,00 a
R$5.000.000.00) a cooperados que não tinham como pagá-los. A
COOMAM realizava empréstimos a juros altos (7%) e emprestava a juros
baixos (3%) e tinha dívidas com o Instituto Nacional de Seguridade Social
- INSS -, pois não recolhia o tributo devido sobre o café comercializado.
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Aproximadamente 1.500 produtores foram lesados; a maioria, pequenos
cafeicultores.

O café da 000MAM foi vendido por ela mesma, que detinha
autorização para isso, e parte do que restou foi dado em pagamento ao
Banco do Brasil. Segundo o Delegado José Simões, balanços
fraudulentos eram apresentados aos cooperados, dos quais mais de mil
perderam café em razão da venda. Nas assembléias, as prestações de
contas eram fraudadas, e os balancetes, aprovados pelo Conselho Fiscal
e por todos os presentes. Na discriminação do ativo e do passivo, os
empréstimos eram apresentados como ativos. o que dava a falsa
impressão de um balancete positivo; entretanto, a autoridade policial
enfatiza que não houve, na cooperativa, roubo de café. Segundo informa,
foram instaurados vários inquéritos para enquadrar os indiciados nos
delitos de estelionato, gerência fraudulenta, etc. Em seguida, todos foram
reunidos num único inquérito, e a diretoria da cooperativa foi indiciada.
Há, ainda, mais dois inquéritos em andamento cujos indiciados foram
enquadrados nos crimes de formação de quadrilha e estelionato, O Sr.
José Simões informou aos membros da Comissão sobre a utilização de
esmeraldas da cooperativa para compra de uma empresa de doces, da
própria cooperativa, para um terceiro, contratado para trabalhar. Segundo
ele, a pessoa não trabalhou e acabou ficando com a empresa. Esclareceu
que os sigilos fiscal e bancário dos envolvidos foram quebrados e que,
atualmente. a cooperativa de Muzambinho está sob intervenção.
Esclareceu, ainda, que a COOMAM comprou títulos da dívida pública
para dar em garantia ao INSS.

O Delegado da Comarca de Machado disse que o café furtado abastece
o mercado externo, saindo do País pelo Porto de Santos. Afirmou existir
diversos inquéritos policiais devidamente relatados e remetidos á justiça e
que há vários casos de condenação. pedido de prisão preventiva e
quebra de sigilos bancário e telefônico. Disse que não há noticias de
fraudes na Cooperativa de Machado, mas que. em 1996, o corretor de
café Laércio Leite da Silva mantinha as sacas armazenadas e vendia o
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café sem a anuência dos produtores. O fato causou prejuízo de
R$6.000.000.00 aos produtores, correspondentes, aproximadamente, a
38 mil sacas de café. Os negócios com os produtores eram feitos na base
da confiança, inexistindo qualquer documento escrito que comprovasse a
relação comercial.

O Delegado Flávio Tadeu Destro informou ter conhecimento mais
profundo do inquérito envolvendo o Sr. AlIton José de Carvalho,
comerciante de Alfenas, relativo a roubo de carga, e que, recentemente,
soube do caso de Poço Fundo. Este último se refere à apropriação
indébita de 2 mil sacas de café depositadas no Souza Porto Armazéns
Gerais Ltda., de Guilherme de Souza Porto e Vanius de Souza Tavares e,
ainda, a estelionato e crime fiscal. Segundo ele, 100 pequenos produtores
venderam o café para os proprietários do armazém, mas não receberam
a quantia devida. O depósito do produto no armazém foi realizado na
base da confiança. sem documento formal que registrasse o ato. Foi
decretada a prisão preventiva dos Srs. Guilherme e Vanius, que se
encontram foragidos.

Finalmente, o Delegado afirmou que o Souza Porto não emitia
documentos fiscais nem recolhia os tributos estaduais. Após obter o café
dos produtores, este era comercializado com a utilização dos cartões dos
produtores rurais para legalizá-lo na Administração Fazendária.

O Delegado Oswaldo Wiermann Júnior confirmou, perante a CPI, a
notícia de roubo de café em Lavras, divulgada, no dia 18/3/2004, pelo Sr.
Ozanir Pereira Barbosa, Presidente da cooperativa local. Segundo ele,
houve furto de 3 mil sacas de café e a substituição de café bica corrida
por escolha, varredura, derrame e até palha (8.877 sacas, neste caso).
Suspeita-se de um corretor de café da região, que está sendo investigado
e teve o seu sigilo bancário quebrado. Esclareceu que o assunto está sob
segredo de justiça e que tem a impressão de que o caso não se relaciona
com outras ocorrências no Estado. Afirmou estar preocupado com o
excesso de confiança entre corretor e produtores de café.

0 Delegado Bráulio Stivanin Júnior informou que o Inquérito Policial n°
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625/2003, em tramitação na Comarca de Poços de Caldas, se encontra
sob segredo de justiça, tendo em vista a quebra dos sigilos fiscal e
bancário de todo o Conselho de Administração da Cooperativa Regional
de Cafeicultores - CAFEPOÇOS. Segundo ele, o inquérito foi solicitado
pelo Ministério Público por haver diversas denúncias de irregularidades
na gestão do Sr. Jaime Junqueira Payne (1999/2003). O Delegado
confirmou o empréstimo de R$390.000.00, autorizado pelo Sr. Jaime ao
Sr. Paulo Afonso Gomes, farmacêutico denunciado por receptação de
carga roubada. Há também outras irregularidades relativas a
empréstimos fraudulentos, jogo em bolsa, emissão de notas fiscais frias,
pagamentos de prêmios de adubos e café com preço abaixo do valor. O
Sr. Bráulio informou que a Polícia Federal está investigando a
malversação de verba pública, no que tange ao financiamento do café.
Mencionou os seguintes programas: PRONAF, FUNCAFE. CPR e
RE000P. Disse ter solicitado cópia do relatório de auditoria realizado na
CAFECREDI pelo Banco Central, a fim de estabelecer relação com a
Cooperativa de Poços de Caldas. A autoridade policial foi enfática ao
afirmar que "tudo o que está acontecendo se deve não só ao excesso de
confiança das partes envolvidas, mas também à fragilidade do sistema.
Não existia. como ainda não existe, um sistema de controle efetivo".

Na reunião realizada no dia 17/6/2004. o Delegado Sebastião Augusto
de Camargo salientou a necessidade de distinguir entre os ilícitos que
seriam da alçada da Polícia Federal e os que seriam da competência da
Polícia Civil. Entre os primeiros, listou os crimes contra o sistema
financeiro nacional e os crimes contra a ordem tributária. envolvendo, no
caso do comércio de café, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS. Como ilícitos da alçada
da Policia Civil, citou furto, roubo, estelionato, apropriação indébita, etc.

O crime de sonegação fiscal de R$11.000.000,00 cometido por um
corretor de São Gonçalo do Sapucaí foi identificado a partir de
declarações de atividades econômico-fiscais à Receita Federal - uma



obrigação tributária secundária, que deve ser feita a cada três meses -
em que o corretor declarava um faturamento "zerado". ou seja, como se
não tivesse havido nenhum faturamento. A Receita Federal, movida por
denúncia anônima, iniciou a fiscalização nessa empresa. por meio de um
mandado de procedimento fiscal. A partir da análise dos livros comerciais,
de entrada e saída, observou um faturamento milionário com o comércio
de café; contudo, segundo o Delegado, o corretor não tinha capacidade
econômica para empreender um negócio dessa amplitude, o seu grau de
escolaridade era o 20 grau incompleto, e não havia em seu nome bem
relevante, como carros ou imóveis. Tudo indica ser apenas um "laranja',
que vende seu nome e o CNPJ da empresa para que os verdadeiros
operadores dessa transação se esquivem da incidência tributária sobre a
operação de comercialização de café. Sobre esse caso, a Polícia Federal
deve apurar os fatos no âmbito criminal e a Receita Federal deve apurá-
los no âmbito administrativo fiscal. Os tributos sonegados foram IRPJ.
Contribuição sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS. Os dois últimos
incidem sobre o faturamento, os dois primeiros sobre o lucro presumido
ou real.

O delegado destacou, ainda, a necessidade de se proceder à quebra do
sigilo bancário do corretor a fim de se rastrearem suas contas e identificar
a transferência de recursos para pessoas físicas ou jurídicas. Dessa
forma, seria possível descobrir as pessoas que estão por trás de toda
essa movimentação financeira.

Nessa mesma reunião do dia 17/6/2004, o Delegado Célio Jacinto
informou aos membros da Comissão que, no caso específico de Guapé,
foi feita a concessão de um empréstimo do RECOOP no valor de
R$313.000.00. por meio de uma parceria da COOCAFEG e da
000PARAISO, com vários indícios de fraudes. Desse valor total,
R$150.000.00 teriam ficado com a COOPARAISO, como forma de
pagamento de uma dívida que a COOCAFEG tinha com essa
cooperativa. A polícia aguarda o envio, por parte do Banco do Brasil, de
dados que possam elucidar a questão; porém, segundo o delegado, a
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instituição tem-se mostrado reticente em fornecer essas informações.
Em relação ao RE000P, a autoridade policial disse que esse programa

financiou a cooperativa de Guapé em agosto de 2002, e as fraudes
envolvendo a cooperativa ocorreram no início de 2003. E objeto de
investigação a forma de obtenção e concessão das verbas federais
(apuração de crime contra o sistema financeiro). Não houve problema
algum quanto ao FUNCAFE, somente com as verbas relativas ao
RECOOP. Disse que estão sendo investigados os Diretores da
000PARAISO, da COOCAFEG e do Banco do Brasil, uma vez que a
concessão de empréstimo irregular não ocorreria sem a participação do
Banco, que gerencia e libera o dinheiro.

O Fiscal da Receita Estadual, Sr. Itamar Peixoto de Meio, disse que,
recentemente, por ordem do Governador do Estado e por meio da
Resolução n° 3.523, de 30/4/2004, se criou uma comissão para estudar e
propor alterações que visem ao aprimoramento da legislação tributária
aplicável a operações com café. Essa comissão é constituída,
paritariamente, por membros da Secretaria de Estado de Fazenda, do
Conselho de Exportadores de Café do Brasil - CECAFE -, de
representantes do Centro de Comércio do Café de Minas Gerais, de
Cooperativas, da FAEMG e do Sindicato da Indústria de Torrefação do
Café - SINDICAFE. O trabalho levanta incorreções legais que prejudicam,
principalmente, as exportações.

Os depoimentos prestados pelos Delegados e pelo Fiscal foram
importantes para trazer a esta Comissão informações sobre o
desaparecimento do café em vários municípios do Estado e sobre as
irregularidades atribuídas aos membros da diretoria de algumas
cooperativas de café. Não obstante a pluralidade de inquéritos policiais
que investigam esses fatos, esta Comissão poderá buscar novos
elementos e informações para complementar os dados constantes em
tais inquéritos de modo a intensificar a atividade investigatória. Aliás, a
conjugação de esforços e a troca de informações entre as autoridades
policiais e os membros desta CPI foram relevantes para o exercício da



função fiscalizadora desta Casa. O mesmo pode ser dito em relação aos
membros do Ministério Público e aos técnicos da Receita Estadual.

Durante o prazo de investigação parlamentar, foram encaminhados a
esta Comissão cópias de vários inquéritos policiais em tramitação. no que
tange ao desaparecimento de café de alguns armazéns e cooperativas.
Além dos procedimentos administrativos em curso. o Ministério Público
formalizou denúncia e ingressou em juízo responsabilizando membros da
diretoria de algumas cooperativas por prejuízo aos cooperados. Foram
muitos os indiciados e acusados da prática de ilícitos penais os mais
diversos (estelionato, apropriação indébita. furto, roubo, gestão
fraudulenta, sonegação fiscal, etc.), conforme veremos ao longo deste
relatório. A grande maioria dos indiciados são funcionários e ex-
funcionários de cooperativas de café, especialmente membros da
diretoria.

Um dos graves problemas que a CPI detectou refere-se à escrituração
contábil e ao estoque físico dos armazéns de café, segundo depoimentos
de testemunhas e indiciados. A diferença entre os dados contábeis da
instituição (documentação) e o estoque real dos armazéns constitui forte
indício de sonegação, pois existe a possibilidade de que tenha saído café
sem o devido recolhimento do tributo e sem o competente registro na
escrituração da entidade.

Ao longo deste relatório, serão feitas várias referências a recursos
financeiros destinados a cooperativas de café por meio do RECOOP e do
FUNCAFE. Para tanto, toma-se necessária uma explicação sucinta sobre
o alcance e a finalidade de tais programas, bem como a indicação dos
diplomas legais que disciplinam a matéria.

Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária
- RE000P

Instituído pela Medida Provisória n° 1.715, de 3/9/98. e regulamentado
pelo Decreto n° 2.936, de 10/1/99, o RE000P tem por finalidade
reestruturar e capitalizar as cooperativas de produção agropecuária,
objetivando o desenvolvimento auto-sustentado, em condições de

rÃ



ffiw

competitividade e efetividade, que resulte na manutenção. geração e
melhoria de produção, do emprego e da renda. Os beneficiários desse
programa são as cooperativas de produção agropecuária. devidamente
amparadas na legislação cooperativista vigente, cujos projetos tenham
sido aprovados pelo Comitê Executivo do RE000P e que tenham sido
consideradas viáveis economicamente pelas instituições financeiras que
operarem no programa.

Nos termos da legislação em vigor, para obter financiamentos pelo
RECOOP é necessário observar um conjunto de requisitos, entre os
quais se destaca a apresentação do plano de desenvolvimento da
cooperativa, a ser aprovado em assembléia geral extraordinária pela
maioria dos cooperados, o qual deve abranger os seguintes projetos: de
capitalização; de profissionalização da gestão cooperativa; de
organização e profissionalização dos cooperados; e de monitoramento do
plano de desenvolvimento cooperativo. Além disso, o estatuto da
cooperativa interessada deve conter normas sobre diversas matérias,
entre as quais mencionamos: fusão, desmembramento, incorporação ou
parceria, quando necessário; auditoria independente sobre os balanços e
as demonstrações de resultados de cada exercício; garantia de acesso
de técnicos designados pelo Governo Federal a dados e informações
relacionados com a execução do plano de desenvolvimento da
cooperativa; e mandato do conselho de administração não superior a
quatro anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, um terço dos
membros. Essa previsão estatutária deve ser aprovada pela assembléia
geral da cooperativa.

Com base nesse diploma normativo, o Poder Executivo Federal foi
autorizado a abrir linha de crédito, até o limite de R$2.100.000.000,00.
destinada a financiar itens do programa de interesse das cooperativas
cuja consulta prévia tenha sido acolhida pelo Comitê Executivo até 31 de
julho de 1998.

Fundo de Defesa da Economia Cafeeira - FUNCAFE
Criado pelo Decreto-Lei n° 2.295, de 21/11/86. e regulamentado pelo
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Decreto n° 94.874, de 15/9/87, destina-se ao financiamento, à
modernização, ao incentivo à produtividade da cafeicultura, da indústria
do café e da exportação; ao desenvolvimento de pesquisas, dos meios e
vias de transportes, dos portos, da defesa do preço e do mercado, interno
e externo, bem como das condições de vida do trabalhador rural. Esse
Fundo é gerido pelo Ministro da Indústria e do Comércio, com o auxílio do
Conselho Nacional de Política Cafeeira.

Os recursos do FUNCAFE destinam-se, prioritariamente, à
compensação do valor das bonificações e de quaisquer outros incentivos
concedidos à exportação de café e à formação dos estoques reguladores,
incluídas as despesas de custeio das operações e de modernização das
técnicas de estocagem. Ademais, os recursos do Fundo podem ser
utilizados, em caráter subsidiário, nas seguintes áreas de cafeicultura:
pesquisas tecnológicas, estudos e diagnósticos sobre a cafeicultura
brasileira; cooperação técnica e financeira internacional com organismos
particulares e oficiais no campo da cafeicultura; absorção de novas
técnicas de cultivo e beneficiamento do produto nas pequenas e médias
propriedades: e apoio ao desenvolvimento do parque industrial de
torrefação e moagem e de café solúvel, entre outras áreas explicitadas no
citado Decreto n° 94.874.

O diploma normativo criador do Fundo instituiu também a "quota de
contribuição", também chamada pelos exportadores de "confisco
cambial", uma espécie de imposto que recaía sobre todo o café
exportado. Este imposto foi responsável pelo patrimônio inicial do Fundo.
Com a extinção do Instituto Brasileiro do Café - IBC -' em 1990, a "quota
de contribuição" teve sua alíquota alterada para zero por cento, não
sendo mais cobrada.

Ao ensejo, cabe trazer à colação algumas informações atinentes ao
Programa de Desenvolvimento da Economia Cafeeira, que é gerido pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA - e mantido
com recursos do FUNCAFE. Trata-se de programa que tem por finalidade
aumentar a produtividade da lavoura cafeeira nacional e sustentar a
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renda do agronegócio do café. Possui quatro ações orçamentárias: a)
financiamento para custeio de lavouras cafeeiras, colheita de café e
retenção voluntária de estoques; b) pesquisa e desenvolvimento em
cafeicultura: c) promoção do café brasileiro: e d) conservação dos
estoques reguladores do café. Tais ações se integram de forma a
alcançar o objetivo do programa, que é apoiar o agronegócio cafeeiro.
permitindo a manutenção e a eleva9ào da renda dos agentes da cadeia
produtiva ligada à cultura do café. E um programa extenso que abrange
vários Estados Federados, sendo disciplinado por leis, decretos e
regulamentos. Além disso, é operacionalizado diretamente pelo
Departamento do Café da Secretaria de Produção e Comercialização e
por meio de convênios e contratos com outros agentes públicos e
privados.

O programa de que se cogita foi objeto de uma auditoria realizada pelo
Tribunal de Contas da União. por meio da 5' Secretaria de Controle
Externo, que colheu desse programa, a partir de 1997, dados e
documentos que pudessem subsidiar a realização do estudo e traçar o
perfil geral de sua execução. A propósito, passamos a transcrever parte
do resumo da auditoria em questão para se ter uma visão do programa e
de sua efetivação prática:

"Analisamos, no presente trabalho, a distribuição dos recursos do
Programa para a linha de financiamentos. concluindo que estes atingem
de forma insuficiente os produtores de baixa renda, exceção feita aos
contratos realizados por meio de cooperativas. A maior parte dos
financiamentos estão concentrados no Sul de Minas Gerais, que é a
maior região produtora. Observamos também que os financiamentos para
o Estado do Espírito Santo, segundo produtor brasileiro, são
proporcionalmente menores, uma vez que nessa região os produtores
têm uma renda inferior.

Outra observação importante referente à linha de financiamentos é a
abertura da execução dos financiamentos para os bancos privados, que
eliminou a exclusividade que detinha o Banco do Brasil. Tal medida foi
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muito benéfica ao Programa, podendo ser tido como exemplo para outros
programas na área de agricultura.

No tocante à ação de armazenamento e estocagem do café,
detectamos que a maior parte dos armazéns está ociosa, devendo ser
realizadas ações com vistas a otimizar a rede armazenadora, fato que
levará à redução de gastos com manutenção. além de promover a
utilização mais eficaz de armazéns atualmente ociosos. As perdas de
café de propriedade do Funcafé e do Tesouro Nacional (por
apodrecimento ou furto) são relativamente pequenas, a despeito do longo
período de armazenamento (algumas sacas já estão estocadas há mais
de 20 anos). No entanto, o risco de perdas aumenta progressivamente
com o passar dos anos e algumas ações no sentido de vender ou investir
na conservação do café são necessárias para minimizar estes riscos...

Concluímos propondo algumas sugestões para agilizar e simplificar os
procedimentos relativos ao financiamento, visando a evitar atrasos na
liberação de recursos. Apresentamos, ainda, sugestões para que o
Programa possa ampliar sua atuação nas regiões produtoras menos
beneficiadas. Quanto à conservação e manutenção dos estoques
governamentais do café, nossas sugestões são no sentido de se fazer um
plano de esvaziamento progressivo dos armazéns, a fim de que, no
médio prazo, reste apenas uma rede estratégica otimizada para
estocagem de café. Por fim, propomos algumas medidas de
aprimoramento também nas ações de pesquisa e promoção da atividade
cafeelra, para que tais ações ajustem-se melhor à realidade da produção
nacional.—.

Ainda tomando por base a auditoria em questão, consideramos
oportuno mencionar o total de recursos aprovados e executados
diretamente nesse Programa, a partir de 1997:

- A tabela referente aos recursos aprovados e executados no
Programa, a partir de 1997 foi publicada no Diário do Legislativo" de
18.12.2004

De acordo com os dados acima, pode-se verificar que a maior
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porcentagem de execução do programa ocorreu em 2000. quando
93.46 0/o do total autorizado foi executado, seguido dos anos de 1998
(85.83°c) e 2002 (83.55°o). O ano de menor porcentagem de execução foi
2001, quando apenas 30.14°/o do total autorizado foi efetivamente
aplicado no desenvolvimento da economia cafeeira.

2.2.1 - Carmo do Rio Claro
A primeira reunião extraordinária desta Comissão no interior do Estado

foi realizada no Município de Carmo do Rio Claro, onde há indícios de
desaparecimento de. aproximadamente. 18 mil sacas de café, o que
corresponde a prejuízos financeiros aos cooperados em torno de 4
milhões de reais. Tais irregularidades envolvem a Armazéns Gerais Ouro
Preto e a Exportadora de Café do Carmo, de propriedade dos Srs. Josué
Rogério Soares e Natal Marcos Pereira, nos Municípios de Carmo do Rio
Claro e Conceição da Aparecida. Desse total de 18 mil sacas de café, 12
mil são do Armazém de Carmo do Rio Claro e 6 mil do Armazém de
Conceição da Aparecida.

De acordo com o Dr. Marcos Tadeu Brandão, Delegado da Polícia Civil
de Carmo do Rio Claro, foi instaurado inquérito policial contra os diretores
e administradores de ambas as instituições. os quais foram indiciados por
apropriação indébita, crime previsto no art. 168 do Código Penal. O
delegado afirmou, ainda, que foram registrados vários boletins de
ocorrência, tanto pela Polícia Militar de Conceição da Aparecida quanto
pela de Carmo do Rio Claro. Todos os boletins foram reunidos em um
único inquérito, a fim de acelerar as investigações policiais. Apesar da
existência de tais boletins, a citada autoridade policial afirmou que
nenhum deles resultou da iniciativa dos proprietários da Armazéns Gerais
Ouro Preto ou da Exportadora de Café do Carmo.

Segundo informações prestadas pelo Dr. Cristiano Cassiolato. Promotor
de Justiça da Comarca, foi celebrado o termo de ajustamento de conduta
entre a empresa e os cafeicultores lesados, com a interveniência do
Ministério Público, o qual foi homologado pelo Judiciário. De acordo com
a referida autoridade, a previsão inicial de ressarcimento correspondia a
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64.68% do valor do crédito de cada cafeicultor. Tal ajuste encontra-se em
fase de execução, embora não tenha sido totalmente cumprido pelos
proprietários da instituição. Em razão disso, o Ministério Público interpôs
ação civil pública executiva solicitando a penhora de todos os bens das
empresas, dos sócios e dos cônjuges dos sócios, para que fosse
adjudicado aos cafeicultores. Essa ação está em tramitação no Judiciário.

O representante do Ministério Público informou ainda aos membros da
Comissão que solicitou a prisão preventiva dos proprietários de ambas as
instituições, Srs Josué Rogério Soares e Natal Marcos Pereira, bem como
dos demais administradores, Sr. Wellington Rosa, ex-sócio e ex-
degustador e classificador de café. Sr. Luciano Antônio Barreto. ex-
Gerente da filial de Conceição da Aparecida, e do Sr. Leopoldo
Guimarães Vinuto. ex-encarregado da Armazéns Gerais Ouro Preto em
Carmo do Rio Claro. Foi solicitada também a quebra dos sigilos bancário
e fiscal dessas pessoas pelo órgão ministerial.

Diante da gravidade da situação em ambos os municípios e dos
depoimentos prestados à Comissão, tanto por parte das autoridades
públicas quanto dos administradores dos armazéns e dos cafeicultores
lesados, esta CPI, por meio do Ofício n° 27, de 1°/612004, solicitou à
Juiza de Direito da Comarca de Carmo do Rio Claro empenho e rapidez
na decretação da prisão preventiva dos proprietários da empresa e dos
Srs. Welington Rosa, Luciano Barreto e Leopoldo Vinuto. Ademais, a
Comissão solicitou ao Banco Central do Brasil, mediante o Ofício n° 30,
de 2/6/2004, a quebra do sigilo bancário das pessoas supracitadas, a fim
de verificar sua evolução patrimonial.

Entre os cooperados que tiveram prejuízos podem-se mencionar a Sra.
Isabel Lemos Pereira Coppieters (312 sacas) e Antônio Inácio Claudino
(56 sacas).

Fato curioso e digno de registro refere-se à revolta das vítimas contra
os membros da diretoria de ambos os armazéns e o interesse da
população local no esclarecimento dessas irregularidades e na devida
punição aos responsáveis.



2.2.2 - Espera Feliz
A segunda reunião realizada no interior do Estado ocorreu no Município

de Espera Feliz, no dia 18/6/2004, na sede da Câmara Municipal. As
irregularidades concernentes ao desaparecimento de café envolvem a
diretoria da Cooperativa Agrícola dos Pequenos Produtores do Vale do
Paraíso Ltda. - COOAVAP -, criada em 1981. Trata-se da maior
cooperativa de café da região e possui em torno de 5.400 cooperados em
48 municípios, dos quais alguns são do Espírito Santo e do Rio de
Janeiro, nos termos do art. 30 do estatuto da entidade. Durante muito
tempo, a referida instituição era o orgulho da cidade, por se tratar de uma
organização sólida, respeitada e geradora de muitos empregos diretos e
indiretos, conforme informações prestadas pelos depoentes, inclusive
pelo Sr. Edgar Augusto Alves dos Santos, Promotor de Justiça da
Comarca. Em razão dos problemas de má gestão da COOAVAP e do
conseqüente prejuízo aos cooperados, passou a ser a vergonha do
município. Parou de comercializar café em 8/2/2002 e, atualmente.
encontra-se em fase de liqüidaçào.

Em 2001, foi realizada uma auditoria na COOAVAP pela DIC-MAF
Auditoria e Consultoria. Essa auditoria foi precedida de um requerimento
subscrito por vários produtores rurais, o qual foi encaminhado ao
Ministério Público e aos diretores da Cooperativa. O estudo feito pela
empresa constatou uma divida de R$20.000.000,00 da cooperativa e o
desaparecimento de 216.605 sacas de café, de propriedade dos
associados. Havia, na comarca, cinco inquéritos policiais instaurados a
partir de queixas isoladas de trabalhadores ou de suas associações, os
quais tramitavam separadamente, o que era contraproducente, segundo
informação do citado Promotor de Justiça. Este determinou o
apensamento de todos os inquéritos policiais relativos ao
desaparecimento de café, os quais se transformaram em um único
procedimento policial.

Segundo o Delegado de Polícia Civil, Sr. Waullio Mattos Oliveira, foram
instaurados seis inquéritos policiais, dos quais um resultou de requisição



do Ministério Público. Em cinco inquéritos, a autoridade policial indiciou
os membros da diretoria da 000AVAP no tipo penal de apropriação
indébita, previsto no art. 168 do Código Penal. Ao determinar tal
apensamento, o Promotor de Justiça, com base na livre convicção,
modificou o tipo penal para estelionato. tipificado no art. 171 do citado
Código. No Inquérito Policial n° 4212002. cuja vítima é o Sr. Elito Zini,
foram indiciados os Srs. Dejacinto Valentin, ex-Diretor Financeiro da
cooperativa: Braz GrilIo, ex-Diretor Comercial: Edimar Barbosa, do
Sindicato dos Produtores Rurais de Espera Feliz: e Luiz Gonzaga do
Carmo Brinati, ex-Diretor Presidente da COOAVAP; no Inquérito Policial
n° 105/2002, cuja vítima é o Sr. Sebastião Ivano Nunes, também foram
indiciadas as mesmas pessoas que administravam a COOAVAP: no
Inquérito Policial 95/2003, a vítima é o Sr. Edis Gonçalves Lobato, tendo
sido indiciado apenas o Sr. Luiz Gonzaga do Carmo Brinati. então
Presidente da Cooperativa; no Inquérito Policial n° 55/2003, a vitima é o
Sr. Sebastião Adalto Moreti. Foram indiciados os Srs. Luiz Gonzaga do
Carmo Brinati, Dejacinto Valentin, Braz GriIlo e Edimar Barbosa: no
Inquérito Policial n° 11/2002 existem várias vítimas do desaparecimento
de café; Tibúrcio Joaquim Figueira dos Santos. José Vicente Grigato,
Elias Paulino Coelho, Maria José Degenaro Zano, Maurício António
Nogueira, c3elson Silvestre dos Santos, Edis Gonçalves Lobato, José
Carlos Erdi e Maurício de Oliveira Valadão. Foram indiciados os Srs.
Dejacinto Valentin, Braz GrilIo, Edimar Barbosa e Luiz Gonzaga do
Carmo Brinati; no Inquérito Policial n° 101/023, em que é vitima o Sr.
Sebastião, foram indiciados os Srs. Braz Grilio e Dejacinto Valentin no
tipo penal de estelionato. Todos os inquéritos foram instaurados a partir
de 2002 e 2003.

A maioria das pessoas vítimas das irregularidades e má gestão
imputáveis aos Diretores da COOAVAP são pequenos produtores de café
da região, os quais tinham o produto armazenado na cooperativa. Ao
solicitarem a retirada do café ou o valor correspondente ao quantitativo de
sacas armazenado, tiveram o pedido negado, sob o argumento de que a
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instituição se encontrava em sérias dificuldades financeiras, conforme
consta nos depoimentos prestados a esta Comissão e nos inquéritos
policiais anexados ao processo.

Consta. ainda, na documentação remetida a esta Comissão,
representação formulada ao Promotor de Justiça da Comarca, na qual
cafeicultores lesados denunciam a existência de palha melosa, em vez de
grãos de café, em várias sacas do armazém de Fervedouro, pertencente
à COOAVAP. Entre as vítimas dos prejuízos, podem-se mencionar os
Srs. Jorval Pereira Fernandes (349 sacas) e Roberto de Souza Costa
(700 sacas, incluindo-se nesse total empréstimo feito à instituição e não
recebido integralmente). Segundo o depoente Vanderley Antônio Chilese,
trabalhador rural e Diretor Regional da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Minas Gerais, a Cooperativa de Eugenôpolis,
que era filiada da COOAVAP, teve um prejuízo equivalente a 2.800 sacas
de café de qualidade.

No que diz respeito especificamente à escrituração contábil. a Sra.
Vitolina Soares Barcelo Costa, Contadora da 000AVAP desde setembro
de 2002, afirmou que todo produto que entrava e saía da cooperativa, o
que abrange tanto o café quanto os insurnos, era devidamente
contabilizado,. Portanto, segundo a depoente, todas as movimentações
de café eram acompanhadas de nota fiscal, e ela não tinha conhecimento
de nenhuma irregularidade nesse particular. Afirmou, ainda, que a
contabilidade registra um débito com o associado de café em depósito de
R$5.000.000.00 em 2001, o que equivale aproximadamente a 65 mil
sacas de café.

O Prefeito Municipal de Espera Feliz, Sr. Tarcísio Maria de Lacerda, um
dos interrogados pela Comissão, afirmou ser o associado número 1 e
fundador da cooperativa. Foi Presidente da instituição durante seis anos e
afastou-se para ser Presidente da Cooperativa de Crédito - CREDIVAP.
Posteriormente, foi Diretor da COOAVAP intercaladamente. Ao ser
indagado sobre a situação financeira da cooperativa de café. afirmou que
tinha conhecimento das dificuldades por que passava a instituição e da
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situação dos cafeicultores, mas não sabia da gravidade do problema.
Para comprovar que também fora vítima dessas irregularidades, afirmou
ter tido um prejuízo correspondente a 207 sacas de café, juntamente com
um sócio. Questionado sobre a eventual diferença entre o estoque físico
e o contábil e a possível substituição de café por palha melosa, o Prefeito
disse que, até o ano de 1997. quando era Diretor Financeiro da
cooperativa, era o responsável pela conferência dos estoques. Segundo
ele, no dia 30 de cada mês conferia-se o estoque físico com a
contabilidade, mesmo no tocante à qualidade do café, não tendo sido
detectada nenhuma irregularidade. Disse, enfim, que não pode ser
responsabilizado por fatos ocorridos após a sua gestão na cooperativa.

Ao ser indagado sobre a liberação de recursos do Programa de
Revitalização de Cooperativas - RE000P - para a COOAVAP, o Prefeito
disse que lutou muito pelo RE000P, mas a cooperativa não fora
enquadrada no programa, uma vez que este se destinava a salvar
instituições endividadas, o que não era o caso da COOAVAP. Afirmou
que esse programa fora destinado a poucos. Segundo ele, existe hoje
R$2.700.000.000,00 em caixa, e, praticamente, não há tomadores.

A situação em Espera Feliz é extremamente grave, pois é muito
expressivo o montante de sacas de café desaparecidas, conforme
verificado na auditoria antes mencionada. Existe uma revolta
generalizada por parte da população local, especialmente dos
cooperados vítimas do prejuízo, sobretudo em razão do passado da
000AVAP, que era uma instituição exemplar, sólida e de grande
reputação na região.

Tendo em vista os depoimentos prestados à Comissão e os fortes
indícios de irregularidades imputáveis aos membros da Diretoria da
COOAVAP. a CRI decidiu solicitar ao Juiz de Direito da Comarca de
Espera Feliz a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da
instituição e de seus Diretores, nos últimos cinco anos anteriores ao seu
fechamento. Tal pedido foi devidamente formalizado mediante o Ofício n°
116, datado de 28/6/2004. Solicitou, ainda, seja enviado ofício à Receita



Federal para que se apure a evolução patrimonial dos Diretores, de suas
esposas e filhos, no período em referência, bem como do atual
Presidente e sua esposa e do Sr. Derly Rodrigues, Contador da
cooperativa

Por meio do Ofício n° CRI/09/2004/03/2184-2, datado de 17/9/2004, o
Sr. Henrique Oswaldo P. Marinho, Juiz de Direito da Comarca de Espera
Feliz, comunicou ao Presidente desta CPI a quebra dos sigilos bancário,
fiscal e telefônico dos investigados e de seus familiares, atendendo à
solicitação desta Comissão. Isso revela o efeito prático da atividade
fiscalizadora do Poder Legislativo e o empenho de seus integrantes para
o esclarecimento dos fatos.

2.2.3 - Guapé
No dia 10/7/2004, a Comissão deslocou-se até a cidade de Guapé para

ouvir indiciados, testemunhas e convidados que tinham conhecimento de
irregularidades no armazém da Cooperativa dos Cafeicultores de Guapé
Ltda. - COOCAFEG -, onde há indícios do desaparecimento,
aproximadamente. de 30 mil sacas de café. Ao longo dos depoimentos. a
Comissão pôde verificar que o número aproximado de produtores lesados
é de 540, na sua maioria pequenos cafeicultores. Foi instaurado inquérito
policial para a investigação do desaparecimento de café e foi proferida
decisão judicial declarando o bloqueio de bens dos Diretores da
cooperativa.

A Comissão verificou a existência de dois convênios de parceria
celebrados entre a C000AFEG e a Cooperativa , Regional dos
Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso - COOPARAISO. O primeiro
foi celebrado em 3/11/98 e tinha por objetivo disponibilizar, para pronta
entrega aos cooperados de ambas as cooperativas, toda a linha de
insumos agrícolas, visando ao aumento de produtividade na região de
Guapé. O prazo de validade era de um ano. O segundo convênio foi
celebrado em 8/6/99 e tinha por finalidade a aliança estratégica entre tais
cooperativas, visando à comercialização, pela COOPARAISO. do café
dos cooperados da 000CAFEG, segundo as condições de mercado. 0
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prazo de vigência era de 18 meses, podendo ser prorrogado
automaticamente por mais um período igual e sucessivo; logo, o primeiro
convênio destinava-se ao fornecimento de insumos, e o segundo, ao
fornecimento de café. Segundo depoimento do Sr. Douglas Soares
Aguiar, ex-degustador e classificador de café da 0000AFEG, essa
parceria foi feita para acobertar o rombo da Cooperativa de Guapé. Alega
ter sido vítima de perseguição pelos Diretores da cooperativa, em virtude
de suas relações com o Sr. Sérgio Salvador dos Santos, ex-funcionário
da cooperativa.

Vários depoentes atribuíram a responsabilidade pelo sumiço de café à
diretoria da cooperativa, em decorrência de má administração. Os
Diretores alegaram possível formação de quadrilha de alguns
empregados da cooperativa para explicar o desaparecimento de café.
Aliás, o Sr. José Luiz Laudares, ex-Presidente da COOCAFEG, afirmou
perante esta CPI: "Havia uma fraude de café resultante de escolhas de
baixa classificação e de palhas de café. Mas isso nós nunca compramos
nem recebemos. Ficamos apavorados e procuramos orientação junto ao
representante do Ministério Público. Ele nos orientou que ingressássemos
com uma representação perante o Juiz e assim o fizemos". Segundo o
depoente, essa representação foi ajuizada no dia 10/3/2004. Dois dias
depois, a autoridade judiciária determinou a interdição do armazém de
café até que fossem apuradas as irregularidades, ao mesmo tempo que o
Sr. José Luiz foi designado fiel depositário. Alegou, ainda, que a
supersafra de 2002-2003 (nesse período, entraram 140 mil sacas na
cooperativa), que resultou em uma superprodução de café, pode ter
contribuído para essa fraude. Isso porque o espaço físico do armazém
ficou completamente lotado e as sacas de café foram colocadas nos
corredores de acesso aos blocos. Sustentou a tese de que a fraude pode
ter ocorrido no peso do produto, embora o desvio maior tenha sido o da
troca de café de qualidade por palha de café. Na concepção do depoente,
algumas pessoas poderiam ter feito falsas amostras, que eram
encaminhadas para classificação. Para o Sr. José Luiz, todas as pessoas
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estavam envolvidas, e isso era lançado na escrituração da empresa. Esse
ponto de vista também foi defendido pelo Sr. Marcelo Avila, ex-Diretor da
000CAFEG.

Ao ser indagado sobre a ação judicial promovida contra a diretoria da
cooperativa. o Sr. José Luiz Laudares disse que a justiça determinou a
indisponibilidade de seus bens, entre eles um , sítio de 31 ,4ha, avaliado

Aem R$80.000,00, e dos bens dos Srs. Marcelo vila e Messias Benjamim.
Diante das contradições nos depoimentos dos Srs. José Luiz e Douglas

Aguiar. a Comissão decidiu proceder à acareação entre ambos. Cada
qual manteve seu posicionamento anterior, não havendo elementos para
determinar, com precisão., quem faltou com a verdade perante esta CPI.

O depoente Marcelo Ávila afirmou que a fraude foi detectada em
fevereiro de 2003 e que os Diretores da cooperativa foram chamados à
COOPARAISO para discutir a entrega do café, que estava sendo
encaminhado com diferença de , padrão de classificação. Vale dizer, o
café recebido pela 000PARAISO, em decorrência do convênio de
parceria, era de qualidade inferior. Segundo o depoente, o primeiro
problema detectado foram divergências de qualidade do café remetido a
São Sebastião do Paraíso, razão pela qual a diretoria da COOCAFEG
solicitou uma auditoria ao Centro Nacional de Café, de Varginha.
Posteriormente é que foi verificado o desaparecimento de sacas do
produto. O Sr. Marcelo Ávila disse que os Srs. Sérgio Salvador, Douglas
Aguiar e Chapas foram coniventes com a fraude do café e que ele teve
um prejuízo de 70 sacas. Ainda segundo o depoente, a perda total, da
COOCAFEG é em torno de 26 mil sacas, ao passo que a COOPARAISO
perdeu 1.300 sacas de café. Afirmou ainda serem constantes as retiradas
de café efetivadas pela COOPARAISO, em razão do convênio de
parceria que lhe assegurava tal prerrogativa.

Ainda com fulcro no depoimento do Sr. Marcelo Avila, este disse que
algumas pessoas que comercializavam o produto tiveram grande lucro
com a troca de café, entre as quais se destacam os Srs. Carlos Fávaro e
Charles Veiga. de Varginha. o Sr. Geraldo Parula, de Guapé, e o Sr.
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Altedes Moscardini, de Ilicínia.
Segundo levantamento feito pela comissão provisória constituída para

verificar as irregularidades na COOCAFEG, a qual foi presidida pelo Sr.
Severiano Antônio Lara, foram verificados os seguintes dados constantes
na documentação da cooperativa: em janeiro de 2002, foram
encaminhadas 4.721 sacas de café para a 000PARAISO: em fevereiro
de 2002, esse número elevou-se para 6.044 sacas: em janeiro de 2003, o
número de sacas enviadas à 000PARAISO foi de 10.741: em fevereiro
de 2003, o quantitativo foi de 17.866 sacas; em março de 2003, foram
750 sacas. O Sr. Severiano alega ter tido prejuízo correspondente a 70
sacas, e, seu filho, a 230 sacas de café.

Existem várias reclamações atinentes à substituição de grãos de café
por palha melosa no estoque físico da cooperativa de Guapé.

Com base na documentação requisitada por esta Comissão e nos
depoimentos prestados. a CPI constatou que a COOCAFEG recebeu
recursos financeiros do RE000P, por meio da COOPARAISO, no valor
de R$313.000.00, todavia, não recebeu o valor integral devido à dívida
que tinha com a 000PARAISO, no valor de R$155.000,00, conforme
consta na nota promissória no valor de R$115.000,00 e um recibo no
valor de R$40.000,00, correspondentes aos juros. Foi feita a
compensação por ocasião da remessa do dinheiro à C000AFEG. Para a
negociação. a Cooperativa de Guapé ofereceu quatro mil sacas de café
como garantia, as quais foram depositadas no armazém da
COOPARAISO, fiadora do empréstimo. por exigência do Banco do Brasil.
o que foi aprovado pela assembléia geral dos associados.

Como a COOCAFEG não se enquadrava nas exigências legais para
obter financiamentos do RE000P (o pedido fora indeferido), e tendo em
vista as relações que mantinha com a 000PARAISO, mediante os
convênios de parceria mencionados, a cooperativa de Guapé conseguiu o
empréstimo.

Na reunião do dia 24/6/2004, realizada na sede do Poder Legislativo, o
Prefeito Municipal de Guapé, na condição de convidado, disse que era o



l7()

cooperado número 1 da 000CAFEG e que era também cooperado da
COOPARAISO, além de ter sido membro do Conselho Fiscal desta,
inicialmente como suplente e. depois, como efetivo. Disse também ter
sido Gerente do Departamento Agronômico da citada instituição, com a
qual mantém forte relacionamento. Segundo ele, a COOCAFEG surgiu
em 1995, após a implantação de um programa de revitalização na
Prefeitura, mediante o plantio de 6 milhões de mudas de café. Informa
que a referida cooperativa chegou a ter mais de mil cooperados, 900/o
(noventa por cento) dos quais eram pequenos produtores.

Ao ser indagado sobre o desaparecimento de café, o Prefeito afirmou
que o fato deve ser atribuído a uma quadrilha, pois apenas uma ou duas
pessoas não são capazes de roubar uma cooperativa. Na sua opinião, o
problema envolve o saqueiro, o fiel do armazém, o provador e também
uma pessoa de fora, que procede à entrada de palha e à saída de café
bom. Disse ter sido vitima dessa suposta quadrilha, pois perdeu 380
sacas de café, juntamente com seu irmão. Mencionou ainda o nome de
Geraldo Magela Paula Teixeira, comerciante na região, que teria
comercializado 20 mil sacas na cidade, o qual estaria vinculado a essa
quadrilha. Disse que ele pegava nota fiscal com pessoas humildes.
comprava palha na região e com ela entrava na cidade, mas em
documento o produto era descrito como café de qualidade. Citou, ainda,
os nomes de Sérgio Salvador e Douglas Soares Aguiar como integrantes
do esquema de fraudes na classificação do café.

Questionado sobre as retiradas de café realizadas pela COOPARAISO
no armazém da C000AFEG, o Prefeito afirmou que aquela teria retirado
em torno de 6 mil sacas antes do fechamento desta, e que a Cooperativa
de Paraíso perdeu em torno de 1.300 sacas que havia comprado e pago.
O convidado foi enfático ao afirmar que a COOPARAISO é uma
instituição idônea e séria, que presta inúmeros serviços aos cooperados
da região, razão pela qual não merece passar por tudo isso.

No caso especifico de Guapé, cabe chamar a atenção para um ponto
extremamente delicado: o Juiz de Direito da Comarca, Sr. Sebastião
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Novato Martins, encarregado de verificar as denúncias de desvio de
recursos da 0000AFEG, declarou-se suspeito para continuar no
processo; isso porque teria recebido ameaças contra si e sua família,
conforme notícia divulgada pelo jornal "Folha da Manhã", de 9/3/2004.
Consta no noticiário que o magistrado. mediante circular, 'requisitou a
instauração de inquérito policial, que tramita sob "segredo de justiça", e
encaminhou autos do processo ao Departamento de Polícia Federal de
Varginha, para a apuração de eventual desvio de recurso liberado pelo
Governo Federal para financiamento de safras de café."

2.2.3.1 - Os convênios celebrados entre a C000AFEG e a
COOPARAÍSO

No curso das investigações, esta Comissão requisitou ao Diretor-
Presidente da Cooperativa de Guapé, Sr. Maurício de Souza Sobrinho,
cópia dos ajustes de parceria firmados entre ambas as cooperativas, para
verificar se houve alguma ilegalidade na negociação relativa ao comércio
de café. Trata-se, na verdade, de dois convênios de parceria e de um
termo aditivo. O primeiro convênio, que tinha validade de um ano, foi
celebrado no dia 3/11/98 e teve por objeto "disponibilizar aos cooperados
dessas cooperativas toda linha de insumos agrícolas, com vistas ao
aumento de produtividade na região de Guapé", conforme consta na
cláusula primeira do acordo em referência. A COOPARAISO se
comprometeu a fornecer tais insumos, a assumir a responsabilidade de
dois técnicos da 0000AFEG e se responsabilizou pela capacitação e
pelo treinamento do pessoal técnico e administrativo pertencente ao seu
quadro de empregados para a execução do convênio. Ademais,
comprometeu-se a repassar, mensalmente, à Cooperativa de Guapé 1%
sobre o faturamento das vendas efetuadas para os Municípios de Guapé
e llicínea, mediante apresentação de nota fiscal ou recibo. Coube à
COOCAFEG ceder à COOPARAISO uma área, aproximadamente, de
80m' no interior de sua sede, destinada à instalação de loja para a
comercialização dos insumos, ficando a C000AFEG responsável pelas
despesas de água, energia elétrica e pagamento do IPTU. Na mesma
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data, foi feito um aditivo que modificou as obrigações da 000PARAíSO,
especialmente no que tange ao repasse. aos Municípios de Guapé e
llicínea, do valor do faturamento das vendas de café.

O segundo convênio de parceria, com prazo de validade de 18 meses,
foi celebrado em 8/6/99 e tinha por objeto a aliança estratégica entre
ambas as cooperativas, visando à comercialização, pela 000PARAISO,
do café dos cooperados da C000AFEG, segundo as condições de
mercado. De acordo com as obrigações estipuladas no ajuste, coube à
COOPARAISO, entre outras atribuições: disponibilizar, por meio de
pessoal próprio e lotado na 000CAFEG, o seu setor de comercialização
de café desta cooperativa: disponibilizar, em São Sebastião do Paraíso,
sua estrutura de prestação de serviços para rebenefício e padronização
de café: emitir relatório mensal de venda do café do cooperado da
COOCAFEG, nele constando basicamente o nome do produtor, a data da
venda e do pagamento. o estoque, o volume vendido, o preço e as taxas
de descontos; comercializar o café encaminhado pela C000AFEG e
depositado nos armazéns da COOPARAISO, mediante autorização
expressa da cooperativa de Guapé e sem ônus para esta: e repassar à
C000AFEG até o sétimo dia útil do mês posterior à venda, o valor de
R$1,50, por saca de café vendida referente às despesas de seguro,
armazenagem, entrada e saída de café, a ser descontado do preço bruto
da saca de café vendida, e l% sobre o faturamento total bruto das
vendas de, café dos cooperados da C000AFEG, efetuadas pela
COOPARAISO. no mês anterior.

A Cooperativa de Guapé coube as seguintes atribuições, entre outras
relacionadas na cláusula segunda: receber e armazenar o café dos
cooperados, mantendo-o em condições que preservem sua qualidade:
responsabilizar-se pelo controle e pela movimentação física do café
recebido do cooperado; responsabilizar-se pelo seguro do café
armazenado: e manter um volume de 3 mil sacas de café tipo 6. bebida
dura para melhor, depositadas nos armazéns da COOPARAISO, em São
Sebastião do Paraíso.
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Alguns depoentes (Sérgio Salvador dos Santos) afirmaram que a
000PARAÍSO foi a grande beneficiária desses convênios, uma vez que
passou a ter preferência na comercialização do café dos cooperados de
Guapé e retirava apenas café de boa qualidade, sem arcar com nenhum
prejuízo financeiro: todavia, outros depoentes (Cecília Guidi Marcolini)
sustentaram a tese contrária, sob o argumento de que a C000AFEG
passou a ter liqüidez diária com a venda do café para a 000PARAISO,
conseguindo também a liberação de recursos do RE000P com a
interveniência daquela. Em princípio, pode-se partir da premissa de que
ambas as instituições cooperativas se beneficiaram dos convênios, em
virtude da comunhão de objetivos. E difícil afirmar. com precisão, qual
das cooperativas obteve maiores vantagens. Todavia, no plano concreto,
pode ser que a cooperativa de São Sebastião do Paraíso tenha sido a
grande beneficiada, devido à sua estrutura interna e à sua saúde
financeira, se comparada à situação econômica da 0000AFEG.

Não há como ignorar dados da realidade, relativos à diferença , de
estrutura e potencial econômico entre tais cooperativas. A 000PARAISO
é uma das maiores instituições do gênero, conforme veremos no próximo
item deste relatório, ao passo que a cooperativa de Guapé é uma
organização bem mais modesta e, ao que parece, já enfrentava
dificuldades financeiras quando da celebração desses convênios. Essa
situação fática deve ser levada em consideração, embora não seja causa
bastante para concluir que a 000PARAISO foi a grande privilegiada.

2.2.4 - São Sebastião do Paraíso
A reunião que seria realizada na cidade de São Sebastião do Paraíso

foi transferida para a sede do Poder Legislativo, por decisão dos
membros da Comissão, e ocorreu no dia 817/2004, com a participação do
Deputado Federal Carlos Melles. Presidente da COOPARAISO.
Sinteticamente, o Deputado falou sobre a criação da Frente Parlamentar
do Cooperativismo, da sua prestação de contas como parlamentar e do
seu envolvimento com a questão do café. Lembrou que roubo do produto
não é acontecimento recente. Na sua opinião, o grande erro teria sido



colocar "malandro" para administrar o negócio de café. Disse que "põe a
mão no fogo" pela 000PARAISO e que recebeu doação de campanha
desta. Informou que o "Brasil quebrou o mundo" na produção de café.
tamanha a eficiência do País. Demonstrou certa preocupação com a
atuação desta CPI. por entender que a Comissão poderia pôr em risco a
credibilidade de cooperativas sérias como a COOPARAISO. O
parlamentar aproveitou para defender a tese de que o Estado deveria ter
um fundo para o café, uma política específica voltada para o setor em
razão de sua importância social.

Quanto às relações entre a COOPARAISO e a COOCAFEG. disse que
esta era filiada daquela e que não poderia ter acesso ao RECOOP, pois
não tinha dívida. Afirmou, ainda, que a cédula desse programa, assim
como da Cooperativa de São Sebastião do Paraíso, vence em 2017 e
que houve erro administrativo nas cooperativas, assumido pela diretoria e
pelos cooperados. Lembrou que, em Muzambinho, a cooperativa quebrou
porque os cooperados emprestavam a ela dinheiro a juros de 5 0 c. 6% e

O Sr. Milton Mello, ex-funcionário da 000PARAÍSO. disse ter sido
dispensdo da instituição no início de 2001. Trabalhava no setor de
pesagem e de recebimento de café e era responsável pela balança. O
convidado afirmou ter suspeita de que, no rebeneficiamento do café, o
produto de boa qualidade possa ter sido vendido sem conhecimento do
cooperado, ficando o restante, de baixa classificação, como se fosse do
associado. Segundo ele, o café saia para rebenefício, e a parte ruim, que
voltava, ingressava como se fosse de algum produtor (entrava com nota
de produtor, e não com nota do armazém que rebeneficiava). E como se
entrasse mais café do que na verdade existia. Na hora da conferência,
parecia ter sumido uma parte. Relatou, ainda, que, juntamente com
outros empregados da cooperativa, foi denunciado pelo Sr. José Carlos
de Carvalho Montans. em face do desaparecimento de 500 ou 1000
sacas de café no ano de 2002. A própria direção da 000PARAISO
posteriormente informou em juízo que houve falha no sistema, que os
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lotes de café não tinham desaparecido. O engano parece ser decorrência
da transação acima referida. Apontou outro erro na cooperativa: a troca
de lotes de café dos produtores. Ao invés de café bom, colocava-se outro
de pior qualidade. Lembrou que houve a saída de. aproximadamente,
cinco mil sacas de café para uma empresa de Monte Santo de Minas,
mas que não houve o correspondente pagamento.

Ao ser indagado sobre a pessoa do Sr. Sérgio Salvador, o depoente
disse que não o conhecia pessoalmente, mas apenas de nome. Informou
que todo o café de Guapé era automaticamente transferido para a
COOPARAISO. Disse não ter conhecimento de adulteração na balança
da cooperativa e que sabia da existência de uma fazenda experimental
da EPAMIG em São Sebastião do Paraíso, que teria sido administrada
pelo Deputado Carlos Melles, antes de este se tornar Presidente da
cooperativa. Não soube dizer se entrou café sem nota oriundo dessa
fazenda. Disse ter ciência de uma situação em que carretas entraram na
cooperativa, foram carregadas, saíram e voltaram uma hora depois com
nome de outra empresa. Procedimento semelhante ocorreu no Armazéns
Gerais Novo Mundo.

O intimado Geraldo Antônio dos Santos, corretor de café, disse que
comercializava o produto em llicínea, embora resida em Varginha.
Afirmou ter ouvido comentários sobre o sumiço de 30 mil sacas de café
em Guapé e que adiantava dinheiro aos produtores, por meio da Cafeeira
Solita, de sua propriedade e do Sr. Naisser Pinheiro da Costa, constituída
em 1998. Disse que repassava o café para a COOPARAISO, que
depositava o dinheiro em sua conta. Disse também ter comprado café
roubado do Sr. Antônio Eduardo da Lia e teve ciência da procedência do
produto pela polícia. Afirmou que os Srs. Sérgio Salvador e Douglas
Aguiar conseguiam nota de cooperados para produtores não cooperados
venderem café. Disse ter feito essa transação. mas que todos os que
vendiam o produto eram pessoas conhecidas. Ao ensejo, esclareceu aos
membros da Comissão que emitia nota para a COOCAFEG, mas quem
pagava era a COOPARAISO.



O intimado Sérgio Ricardo Salvador dos Santos, natural de Santos-SP,
ex-empregado (degustador e classificador) da 0000AFEG e,
posteriormente, admitido pela COOPARAISO, disse que, em 1998, ao
chegar à cidade de Guapé, havia um rombo" de mais de seis mil sacas
de café na cooperativa. Disse que apresentou um convênio de parceria
entre ambas as cooperativas e que uma das cláusulas permitia à
0000AFEG alongar dívidas, pois estava insolvente em 1999, ano em
que fora admitido na cooperativa de São Sebastião do Paraíso. Acredita
que a C000AFEG chegou a dever em torno de 25 mil sacas e que, para
a liberação de recursos do RECOOP, foram depositadas quatro mil
sacas, que ficariam por 15 anos em garantia. Confirmou a negociação
feita entre as cooperativas para a obtenção do empréstimo no RECOOP
e que, do total de R$313.000.00, R$155.000,00 ficaram com a
COOPARAISO, para quitação de dívida. O restante foi usado na compra
de café futuro, com o objetivo de acobertar o rombo da cooperativa de
Guapé, algo em torno de 1000 a 1500 sacas.

Segundo o depoente. em janeiro de 2003 a 000CAFEG foi fechada
ante a conclusão de que não havia mais condições de ocultar o que
estava acontecendo na instituição. Disse ter participado de reunião entre
ambas as cooperativas, pois fora detectado o problema de qualidade do
café. Ao refurar uma saca, percebeu que não se tratava do tipo de café
anteriormente marcado. Afirmou ter outras fontes de renda com
corretagem de café, mas não revelava tal atividade em Guapé, embora
tivesse comentado o assunto em São Sebastião do Paraíso.

Ao ser questionado sobre suas relações com o Sr. Douglas Aguiar,
confirmou ter feito depósitos em favor deste para ajudá-lo a adquirir casa
própria, algo em torno de R$12.000,00, além de outro depósito no valor
de R$14.000.00, a fim de que pudesse obter financiamento na Caixa
Econômica Federal. Disse ter sido denunciado pela diretoria da
0000AFEG por formação de quadrilha, e que foi acusado de vender
café de melhor qualidade, trocando-o por escolha ou palha. Na sua
concepção, o problema na cooperativa decorreu de má administração de
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seus diretores, má negociação e não formação de capital de giro. Para o
depoente a 000PARAISO pode ter adotado uma política de
esvaziamento da 000CAFEG. A primeira, segundo ele, não perdeu café
algum. Afirmou também que, às vésperas do "estouro" da situação de
Guapé, houve mesmo saída de quantidade de café bem acima do usual,
mesmo após o armazém ter sido lacrado pela justiça, fato que estaria
documentado e anexado ao correspondente processo judicial. Disse que
o produto que saía da COOCAFEG destinado à 000PARAISO era café
de boa qualidade e que esta não tinha nota da mercadoria de padrão
superior, com a conivência da diretoria da 0000AFEG.

Indagado sobre seu patrimônio, o depoente afirmou ser proprietário de
um veículo Fiat Uno, de uma casa em Guapé, além de ter sido
proprietário de duas éguas, que não eram de raça. e de um cavalo
manga-larga, na fazenda do concunhado, o qual foi vendido por
R$1.400,00.

Ainda no tocante às investigações relativas a São Sebastião do
Paraíso, a Comissão ouviu, no dia 12/8/2004. a Sra. Cecília Guidi
Marcolini, funcionária da COOPARAISO desde 1989 e atualmente
Diretora Financeira da instituição. Inicialmente, a convidada descreveu o
perfil e a projeção da cooperativa. Segundo ela, a instituição tem 44 anos
de existência, possui 4.250 associados, e sua área de abrangência
compreende 32 municípios. Em 2003, o faturamento da cooperativa foi de
R$195.000.000,00. Comercializa, em média, 800 mil sacas de café por
ano, tanto no mercado interno quanto no externo. Foi considerada a
segunda cooperativa de café do Brasil pela revista "Agroanalysis" e
possui área de armazenagem qualificada com o Selo Ouro do Banco do
Brasil. Não se trata de uma cooperativa exclusiva de café, pois atua
também na cultura do milho, do figo e da suinocultura, tendo um raio de
ação bem diversificado. Na supersafra de 2002, a COOPARAISO
recebeu um milhão e duzentas mil sacas de café.

Questionada sobre as relações entre a COOPARAISO e a C000AFEG,
a convidada fez alusão aos convênios de parceria entre tais instituições e
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à liberação de recursos provenientes do RE000P. Segundo ela, o
pedido apresentado pela cooperativa de Guapé no comitê foi indeferido e,
em razão disso, foi necessária a interveniência da COOPARAISO. fiadora
da 000CAFEG para a realização do negócio jurídico. Logo, o dinheiro foi
repassado em uma linha de pré-comercialização, que é um recurso
destinado a qualquer produtor que tenha uma cooperativa. Trata-se do
adiantamento de um dinheiro para capital de giro para o produtor com o
café em garantia. Como a COOCAFEG tinha uma dívida em torno de
R$150.000,00 com a COOPARAISO, incluídos os juros. esse valor foi
compensado do total repassado à cooperativa de Guapé.

A Sra. Cecília afirmou que o convênio em referência resultou de uma
solicitação dos dirigentes da 0000AFEG. Estes queriam preservar a
instituição, que era importante para o município, o que lhe daria liqüidez
diária. Pelo convênio, a COOPARAISO passou a ter preferência na
comercialização do café da COOCAFEG, e as retiradas de café variavam
em razão da necessidade e ocorriam freqüentemente. conforme
esclarecimentos da convidada. Ela citou números sobre essa
movimentação. Em julho e setembro de 2002, a COOPARAISO retirou.
respectivamente. 18.000 e 19.800 sacas do armazém de Guapé e. àquela
época, não havia problema com a COOCAFEG. Em fevereiro de 2004,
foram retiradas 17.800 sacas. e não 6.000 sacas, conforme afirmaram
alguns depoentes.

Disse que o objetivo do RECOOP foi o de promover a revitalização das
cooperativas mediante a obtenção de recursos para investimentos e para
• alongamento de dívidas e que a finalidade do programa era modernizar
• parque cooperativo. profissionalizar e eliminar vicios de origem das
cooperativas. Segundo a depoente, não foi um programa de saneamento
propriamente dito. Embora tenha sido criado em 1998. alegou que
apenas em 2001 e 2002 ocorreram as primeiras operacionalizações e
que havia um conjunto de requisitos a serem atendidos pela cooperativa
para a obtenção do empréstimo, entre os quais o tempo de constituição.
Disse ter conhecimento de que aproximadamente 651 cooperativas
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apresentaram carta-consulta em fevereiro de 1998 e que a
000PARAÍSO foi uma das poucas instituições do gênero a conseguir o
financiamento no Banco do Brasil, após ter apresentado quatro projetos
básicos: de capitalização, de gestão, de organização e de
profissionalização e monitoramento de atividades. Informa aos membros
da Comissão que os recursos provenientes desse programa foram
liberados para, aproximadamente, 70 cooperativas, segundo publicação
de 2002. Na sua concepção, o RE000P era um programa muito bonito
no plano teórico, porém de difícil implementação no campo prático, pois
exigia-se a elaboração de vários projetos por parte das cooperativas para
a liberação dos recursos.

Esclarece, ainda, que a COOPARAISO teve autorização do Ministério
da Fazenda a obter nos bancos alongamentos de dívidas em torno de
R$4.000.000,00: recebiveis de cooperados em torno de R$7.000.000,00:
e que poderia obter investimentos da ordem de R$2.000.000.00, bem
como capital de giro de R$1.000.000,00. No total, estaria habilitada a
solicitar investimentos de até R$14.000.000,00.

No que diz respeito ao desaparecimento de café, a depoente afirmou
que, em 31/1212000, durante auditoria realizada no armazém da
cooperativa de São Sebastião do Paraíso e mediante sistema de controle
interno da instituição, foi constatado o desaparecimento de quatro lotes
de 250 sacas de café, ou seja, de mil sacas. Diante dessa fraude, a
000PARAISO comunicou o fato à Delegacia de Polícia, que instaurou
inquérito para a investigação da irregularidade. Disse que os suspeitos
foram afastados pela diretoria da instituição, por perda de confiança na
gestão e controle do estoque físico. Segundo ela, o prejuízo pelo
desaparecimento do produto foi contabilizado no balanço da cooperativa
e o imposto referente a esse quantitativo devidamente recolhido. Disse
também que o impacto econômico foi registrado desde o ano 2000 e que
a cooperativa iria ressarcir os produtores prejudicados.

Ao ser questionada sobre eventual doação de campanha por parte da
COOPARAISO, a Dra. Cecilia disse que a instituição doou R$117.000,00
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ao Deputado Federal Carlos MetIes e R$30.000.00 ao candidato a
Deputado Antônio Carlos Arantes, após decisão do Conselho de
Administração da cooperativa. Em reunião anterior desta Comissão, o
próprio Deputado confirmara o recebimento da doação de campanha,
embora não tivesse mencionado o valor.

Sobre as regras de concessão de crédito pela cooperativa, a depoente
disse que, para os produtores de café, libera recursos de até
R$60.000,00; para os produtores de milho, o valor é de até
R$100.000.00. Disse ainda que, no caso de liberação de recursos acima
de R$60.000,00, a cooperativa exige o oferecimento de garantia,
mediante hipoteca. Trata-se de uma norma interna da instituição.

2.2.4.1 - Relações da Cooparaiso com o Funcafé
Em 1995, a assembléia da COOPARAISO aprovou um aumento de

capital social no valor de RS15.500.000.00. ficando a diretoria da
instituição em referência responsável por contactar os cooperados.
Segundo a Dra. Cecília Marcolini, desse valor solicitado ao FUNCAFE
foram liberados apenas RS5.000.000.00. que correspondem à cédula-
mãe. Esta deu origem a várias cédulas-filhas, entre as quais se destaca a
dívida do falecido Merched Alcântara Assad, inicialmente de
R$284.300,00. A depoente explicou o que se denomina "cédula-mãe" e
"cédula-filha" nesse tipo de financiamento e disse que a cooperativa
ofereceu, inicialmente. 62.500 sacas de café como garantia ao Banco do
Brasil. Posteriormente, esse quantitativo de sacas de café foi substituído
por garantia hipotecária. Assim, a cada hipoteca. a instituição bancária
liberava o produto e o fez rapidamente. Essa garantia inicial prevaleceu
até que as cédulas-filhas estivessem devidamente formalizadas. A partir
dai, o café deixou de existir. mas a cooperativa continuou responsável
pela cédula-mãe. A Sra. Cecilia afirmou que atualmente existem a
garantia do título pago pela COOPARAISO, as hipotecas dos produtores
e as cédulas-filhas. Disse não ter participado na forma de redação da
hipoteca e no registro desta na cédula-filha, pois a cooperativa não tem
gestão sobre a formulação de cédulas-filhas. Na sua opinião, o agente
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financeiro é que teria condições de dar explicações sobre a matéria.
Portanto, o negócio jurídico realizado por meio de cédula-mãe e de

cédula-filhas faz ver que a 000PARAISO paga ao Banco do Brasil e o
produtor paga à cooperativa. Esta servia de ponte para levar recursos da
instituição bancária aos cooperados. Afirmou também que as assinaturas
dos cooperados na cédula-filha são colhidas no Banco e que a
000PARAÍSO somente assina a cédula-mãe. Disse que a elaboração do
contrato e dos aditivos é de responsabilidade do Banco do Brasil, pois a
cooperativa não participou da feitura de tais documentos. Ao ser
indagada sobre a origem do valor da verba obtida peia cooperativa e a
destinação do recurso,, a depoente disse que se trata, provavelmente, de
recursos do FUNCAFE e que o valor recebido foi totalmente repassado
aos produtores. Ao ser indagada sobre a possibilidade de se remeter à
Comissão a lista dos cooperados que teriam recebido tais recursos, a
convidada se recusou a fazê-lo, sob a alegação de quebra de sigilo
bancário de pessoas físicas, e sugeriu que o pedido fosse formalizado ao
Banco do Brasil. Em razão disso, esta CPI solicitou ao gerente dessa
agência em São Sebastião do Paraíso (OF/CPI n° 216/2004, de
17/8/2004) copia de todos os documentos relativos ao repasse de verbas
do FUNCAFE à COOPARAISO ou aos produtores cooperados. E
oportuno salientar, a título de ilustração, que, após o falecimento do Sr.
Merched, foi assinado outro termo aditivo de retificação e ratificação à
cédula rural hipotecária. Nesse caso, o prazo de pagamento passou de
até 2001 para até 2021. Questionada sobre esse ponto específico, a Dra.
Cecília disse que tal negociação se transformou em Programa Especial
de Saneamento de Ativos - PESA. Reputamos importante transcrever
literalmente a explicação dada pela depoente:

"Foram feitos dois alongamentos no Banco do Brasil: a securitização e o
PESA. Por que esses produtores entraram no PESA e não na
securitização? Porque só podiam entrar no alongamento da securitização
produtores que tivessem dividas contraídas até 20 de junho de 1995.
Como a dívida havia sido contraída após essa data e era acima de
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R$200.000,00 - o valor que permitia o enquadramento na securitização
tinha de ser abaixo disso - ele pôde fazer o PESA.

A Securitização era uma divida de 20 anos. Agora, a securitização esta
com 25 anos, que era 3% ao ano e a variação do milho. Se acabou o
milho, é somente 3% ao ano. Assinamos como credores de todas as
cédulas-filhas de securitização da COOPARAISO e toda a parte jurídica
foi feita no Banco do Brasil."

Logo, a mãe-PESA é uma dívida da cooperativa com o Banco, ao passo
que a filha-PESA é uma dívida do Sr. Merched com a 000PARAISO.
Esta aparece, portanto, como credora dessa dívida, embora em algumas
cédulas rurais, segundo a depoente, a cooperativa não figure na condição
de credora.

Quanto aos aditamentos contratuais relativos a tal negócio jurídico,
cumpre salientar que existe um termo aditivo, celebrado em 2001. após o
falecimento do Sr. Merched, no qual há fortes indícios sobre a
autenticidade da assinatura de sua viúva. Sra. Rosa Simão Assad. Em
depoimento prestado a esta Comissão, o Sr. Walter Alcântara, na
condição de procurador e filho da Sra. Rosa, disse que ela afirma
constantemente não ter assinado esse documento. Diante da
desconfiança referente à veracidade dessa assinatura, esta CPI
requisitou ao Cartório de Notas do 1 0 Ofício de São Sebastião do Paraíso,
por meio do Ofício n° 217/2004, de 17/8/2004, cópia do cartão de
assinatura da Sra. Rosa. Solicitou, ainda, ao Instituto de Criminalística da
Polícia Civil, mediante o Ofício n° 212/2004. de 13/8/2004, exame
grafotécnico das assinaturas apostas na cédula rural pignoratícia e na
cédula hipotecária, por Merched Alcântara Assad e Rosa Simão Assad.
as quais possuem fortes indícios de inautenticidade.

Quanto aos espécimes atribuídos a Merched Alcântara Assad. tais
peritos julgaram prudente abster-se de uma conclusão, tendo em vista
algumas falhas encontradas nos próprios documentos que deveriam
servir de padrão gráfico. Assim, a decisão final do órgão pericial sobre a
autenticidade das assinaturas ficou condicionada à remessa de outros
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documentos contendo as assinaturas do titular.
Quanto às assinaturas da Sra. Rosa Assad, constantes no documento

em questão. cabe ressaltar que o Instituto de CriminaUstica, atendendo à
solicitação desta Comissão Parlamentar de Inquérito e com fulcro no
Laudo Pericial n° 14563/04, apresentou a seguinte conclusão:

0s espécimes de assinatura apostos nos documentos questionados
em nome de ROSA SIMAO ASSAD são FALSOS, em face dos padrões
apresentados. Justificam a conclusão acima as divergências encontradas
nas séries gráficas motivo e padrão em relação à morfogênese dos
símbolos alfabéticos (d'. 'm'. 'S' e 's'), à morfogênese do dígrafo 'ss', à
amplitude dos momentos gráficos, ao comportamento da escrita em
relação à linha de pauta, aos ataques e remates, e ao sistema de
articulação... Na seqüência, os assinalamentos nas imagens digitalizadas
das firmas-motivo e padrão ilustram algumas das características acima
apontadas e que fundamentam a conclusão destes Peritos".

Esse laudo foi elaborado pelos Peritos Criminais Márcio Jacinto de
Souza e Silva e Rosângela de Lisieux Travassos Coutinho. por meio de
exame analítico comparativo de cinética e estrutura gráfica. O método
empregado foi o grafocinético e a aparelhagem utilizada foram lupas
simples e binoculares este reoscópicas.

Dessa forma, existem fortes indícios de crime de falsidade ideológica ou
estelionato, ambos tipificados no Código Penal Brasileiro, imputáveis aos
Diretores da 000PARAISO.

2.2.4.2 - Relações da COOPARAISO com o RECOOP
Em 27/10/2004, os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Rogério

Correia, Fábio Avelar, Domingos Sávio e Roberto Ramos, assessorados
pelo Consultor Antônio José Calhau de Resende, se reuniram com o Sr.
Luis Carlos Felipe, Superintendente do Banco do Brasil em Minas Gerais,
a fim de determinar que documentos deveriam ser encaminhados à
Comissão, especialmente os relativos ao RECOOP. No dia 11/11/2004, o
Superintendente encaminhou a esta CPI a documentação atinente à
operação formalizada pela COOPARAISO, por meio do Programa de
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Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária - RE000P.
Ademais, foram encaminhados os seguintes documentos: cópia de
correspondência do Ministério da Fazenda à COOPARAÍSO: resumo das
operações contratadas sob a égide do programa, por Estado e agentes
financeiros: e relação das cooperativas enquadráveis no RE000P, dos
quais passamos a extrair os principais elementos.

O primeiro documento diz respeito à cópia da Cédula Rural Pignoratícia
n° 20/00680-2, emitida pela Cooperativa de São Sebastião do Paraíso em
14/2/2001, no valor de R$1.000.000,00, com vencimento em 10/2/2003,
tendo como credor o Banco do Brasil. Tal operação teve por finalidade
financiar o suprimento de necessidade de capital de giro, com base no
RE000P, instituído pela Medida Provisória n° 1.961, de 2000. Ficou
convencionado que essa quantia nao seria aplicada em investimento fixo.
A cláusula relativa aos encargos financeiros estabeleceu que "sobre os
saldos devedores diários registrados na conta vinculada ao presente
financiamento, incidirão juros calculados por dias corridos, com base na
taxa proporcional diária (ano civil), correspondendo a 8,750 0 o (oito
inteiros e setecentos e cinqüenta milésimos) pontos percentuais efetivos
ao ano, debitados e exigidos integralmente em 30 de junho e 31 de
dezembro, nas remições, no vencimento e na liqüidação da dívida."

No que tange à forma de pagamento da dívida, ficou estabelecido no
negócio jurídico que ela seria paga em duas prestações anuais e
sucessivas, com vencimentos em 10/2/2002 e em 10/2/2003. Nas datas
dos seus respectivos vencimentos, cada uma delas corresponde ao
resultado da divisão do saldo devedor, excluídas eventuais parcelas e
juros exigidos, pelo número de prestações a pagar. Ficou pactuado
também que qualquer recebimento das prestações fora dos prazos
convencionados constituirá mera tolerância que não afetará as datas de
seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições do instrumento,
nem implicará novação ou modificação do ajuste, inclusive quanto aos
encargos resultantes da mora (atraso).

Por meio do documento em análise, a COOPARAISO autorizou o
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Banco do Brasil, a Secretaria do Tesouro Nacional, a Secretaria Federal
de Controle e o Banco Central do Brasil a realizarem, a qualquer tempo,
inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis. facultando-
lhes livre acesso ao empreendimento financiado, sua contabilidade e
arquivos. A 000PARAISO declarou estar ciente de que, para efeito da
concessão desse financiamento, foram utilizados recursos do Tesouro
Nacional. Além disso, a citada instituição reconheceu formalmente que,
no caso de aplicação irregular ou desvio de parcelas liberadas, estará
sujeita à devolução das quantias respectivas, acrescidas dos encargos
previstos na Cláusula de Inadimplemento, que serão cobrados desde a
data de utilização até sua regularização.

Essa cédula pignoratícia foi subscrita pelos administradores da
COOPARAISO. a saber: José Carlos de Carvalho Montans, Presidente
Executivo; José Fichina, Vice-Presidente Executivo; Cecilia Rita Guidi
Marcolini, Diretora Executiva Contratada: e Rogério Couto Rosa Araújo,
Diretor Executivo Contratado. Na condição de avais à emitente,
subscreveram o documento Carlos Carmo Andrade Meiles, José Carlos
de Carvalho Montans, José Fichina. Cecília Guidi Marcolini e Rogério
Couto Rosa Araújo.

O segundo documento diz respeito à cópia do Ofício n° 543/99-GM, de
2217/99, do Ministério da Fazenda, assinado pelo Sr. , José Gerardo
Fontelles, endereçado ao então Presidente da 000PARAISO. Sr. Carlos
de Carvalho Montans, no qual comunica que o Comitê Executivo do
RECOOP acatou o projeto apresentado pela cooperativa, por ter atendido
às condições estabelecidas na legislação pertinente. Nessa
correspondência, estavam mencionados os valores passíveis de apoio
por meio do programa em questão: R$4.005.712.00, a título de
refinanciamento de dividas com o sistema financeiro: R$7.132.340.00,
para fins de financiamento de recebiveis de cooperados; R$2.144.574,00,
a titulo de financiamentos de investimentos e capital de giro; e
R$1.000.000,00 destinados a capital de giro, perfazendo um total de
R$14.282.626,00. A cédula pignoratícia enviada pelo Banco a esta
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Comissão versa exclusivamente sobre a quantia de R$1.000.000.00
destinada a capital de giro, conforme destacado.

Ao ensejo, cabe-nos ressaltar que a 000PARAÍSO recebeu recursos
financeiros do RE000P, por meio do Banco do Brasil, no valor de
R$1.213.335,47. que foi repassado, sob a forma de financiamento, a
vários cooperados, conforme documentação em anexo.

O terceiro documento refere-se às operações realizadas sob a vigência
do RECOOP. Do total de R$2.100.000.000,00 disponibilizados pela
Secretaria do Tesouro Nacional, foram utilizados apenas
R$539.920.000.00 em financiamentos do programa, da seguinte forma:
em 1999, R$1.160.000,00: em 2000, R$281.230.000.00; em 2001,
R$252.370.000.00: e até 13/212002. R$5.160.000.00. Apenas a título de
ilustração, saliente-se que, do total de 652 cartas-consultas
encaminhadas pelas cooperativas ao Comitê Executivo até fevereiro de
1998, apenas 173 tiveram seus projetos aprovados e contratados pelos
Agentes Financeiros até março de 2002. No caso específico de Minas
Gerais. 64 cooperativas obtiveram aprovação dos projetos pelo Comité do
RECOOP, embora somente 32 instituições tenham conseguido
efetivamente a liberação dos recursos pelo agente financeiro, sendo este.
na maioria dos casos, o Banco do Brasil.

Finalmente, o último documento contém uma relação de todas as
cooperativas do País cujos projetos foram aprovados pelo citado órgão
executivo do Ministério da Fazenda, bem como o quantitativo por
instituição financeira. Cumpre-nos destacar. para fim de exemplificação,
algumas cooperativas mineiras que foram beneficiadas pelo referido
programa: Cooperativa Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do
Paraíso Ltda. - 000PARAISO -: Cooperativa Regional dos Cafeicultores
de Poços de Caldas Ltda. - CAFEPOÇOS -; Cooperativa Regional dos
Cafeicultores de Guaxupé Ltda. - 000XUPE -: Cooperativa Mineira
Agropecuária de Muzambinho - COOMAM -: Cooperativa Agropecuária
de Uberlândia Ltda.: Cooperativa Agropecuária Regional de Montes
Claros Ltda.; e Cooperativa Agropecuária de Carmo do Rio Claro Ltda.
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2.2.4.3 - Relatório parcial da Secretaria de Estado de Fazenda
Ainda no tocante às investigações sobre a COOPARAISO. esta

Comissão solicitou à Secretaria de Estado de Fazenda cópia do relatório
parcial sobre movimentações fiscais realizadas pela instituição
cooperativa. Acatando o pedido em referência, o titular da Pasta. Sr. Fuad
Noman, encaminhou à Presidência desta CPI, por meio do Oficio n°
1.588/2004, síntese do teor da fiscalização realizada na cooperativa e a
conclusão desse trabalho de auditoria.

Segundo esse documento, a COOPARAISO (contribuinte) foi intimada,
mediante Termo de Início de Ação Fiscal n° 115.605. de 30/7/2004, a
apresentar livros fiscais, documentos fiscais e arquivos eletrônicos
referentes ao período de 1°1112000 a 25/7/2004, sendo submetida às
seguintes verificações fiscais:

1 - Conferência dos registros dos documentos fiscais no Livro Registro
de Entradas, englobando diversas naturezas de operação. tendo sido
verificadas cerca de 15.000 notas fiscais quanto a sua regularidade e
escrituração no exercício de 2002.

2 - Conferência dos registros dos documentos fiscais no Livro Registro
de Saída, envolvendo operações de vendas, remessas para depósito e
confirmação de depósito, entre outras, com verificação de 7 mil
documentos quanto à regularidade de emissão e escrituração, também
no exercício de 2002.

3 - Análise da apuração de ICMS relativa aos exercícios de 2002 a
2004, constatando-se a regularidade do cumprimento das obrigações
tributárias principais da empresa, com recolhimento antecipado do
imposto nas operações interestaduais, utilizando-se do instituto do
diferimento nas operações internas e da não-incidência nas operações de
exportação, tudo conforme a legislação em vigor.

4 - Análise das operações realizadas entre a empresa mencionada e a
Cooperativa dos Cafeicultores de Guapé - COOCAFEG -, no exercício de
2002, verificando os registros e quantificando as operações de compras e
de devolução de depósito e efetuando o confronto com a declaração de



estoque de controle interno da empresa.'
Após essa descrição da atividade objeto de fiscalização por parte da

Secretaria em questão, conclui pelo fechamento das operações
realizadas entre a COOPARAISO e a COOCAFEG, valendo a
observação de que as razões e as características das operações de
depósito de café de propriedade de uma cooperativa em outra não são
identificáveis em documentos fiscais referentes a circulação de
mercadorias. No âmbito da legislação do ICMS, tais operações foram
realizadas de forma regular. amparadas no Regulamento do ICMS,
aprovado pelo Decreto n° 43.080. de 13 de dezembro de 2002".

Dessa forma, levando-se em consideração o resultado parcial da
auditoria realizada pelo Executivo Estadual nas operações fiscais da
Cooperativa de São Sebastião do Paraíso, não houve violação à
legislação aplicável à espécie, o que afasta, em princípio, a prática de
crime de sonegação fiscal. Por se tratar de um estudo parcial e
inacabado, que ainda depende de exames ulteriores, em razão de sua
complexidade e abrangência. esse resultado não significa declaração
final do órgão fazendário do Estado de ausência de irregularidades na
000PARAISO.

2.2.5 - Poços de Caldas
Inicialmente, cumpre ressaltar que a reunião que seria realizada em

Poços de Caldas foi transferida para a sede do Poder Legislativo, por
decisão dos membros da Comissão.

O fato objeto de investigação dizia respeito a irregularidades na
Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas -
CAFEPOÇOS -, as quais teriam acarretado prejuízos equivalentes a 84
mil sacas de café, e a suas relações com a Cooperativa de Crédito Rural
da Região de Poços de Caldas - CAFECREDI. Tais fraudes teriam
ocorrido na gestão do Sr. Jaime Junqueira Payne, ex-Presidente da
CAFEPOÇOS (março de 1999 a março de 2003) e ex-Diretor Financeiro
da CAFRECREDI.

A CAFEPOÇOS possui uma área de atuação, para fins de admissão de
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associados, equivalente a 46 municípios, dos quais nove são de São
Paulo (Águas da Prata, Divinolândia, Caconde, Mococa, Ribeirão Preto,
São José do Rio Pardo. São Sebastião da Grama. Vargem Grande do Sul
e Tapiratiba). A instituição tem prazo de duração indeterminado, conforme
estabelece o art. 10 do seu estatuto.

Ao ser convocado a prestar depoimento a esta Comissão, na qualidade
de testemunha, o Sr. Jaime impetrou "Habeas Corpus" Preventivo n°
02404.426.934-8. perante a 50 Vara Criminal da Comarca de Belo
Horizonte, titularizada pela Sra. Mariângela Meyer Pires Faleiro. Trata-se,
na verdade, de manobra jurídica utilizada pelo depoente para se recusar
a depor nesta Comissão. Foi-lhe concedido salvo-conduto para
permanecer calado e não responder às perguntas cujas respostas
pudessem acarretar-lhe prejuízo ou confissão de crime. Entretanto, esta
CPI. por meio da Procuradoria-Geral da Assembléia Legislativa.
protocolou reclamação no Tribunal de Justiça do Estado contra a decisão
em referência, sob a alegação de incompetência da autoridade judiciária
para a prática do ato, a qual teria usurpado competência do citado
Tribunal. Este julgou procedente a reclamação e cassou, definitivamente,
o salvo-conduto concedido pelo juízo de primeira instância, como forma
de se restabelecer a competência originária do órgão jurisdicional. Tal
medida proporcionou a oitiva do depoente na mesma data (26/8/2004)
perante esta Comissão de Inquérito, o que foi de grande relevância para
os trabalhos de investigação parlamentar.

Conforme consta nos autos do processo, a Comissão detectou várias
fraudes praticadas pelos Diretores da CAFEPOÇOS, especialmente por
parte do Sr. Jaime, considerado por alguns depoentes como o principal
mentor intelectual de várias transações irregulares que causaram
prejuízos financeiros aos cooperados e prejuízos morais aos funcionários
de ambas as instituições, conforme veremos ao longo desse relatório.

Uma das operações irregulares imputáveis ao Sr. Jaime diz respeito ao
empréstimo de R$390.000.00 da CAFEPOÇOS ao Sr. Paulo Afonso
Gomes, proprietário da rede de farmácias Droga Thermas, para quitar
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dividas com a CAFECREDI. Consta na ata da assembléia da
CAFEPOÇOS, realizada no dia 28/3/2002, que o Sr. Jaime assumiu a
operação de crédito em referência, ocorrida em setembro de 2000. O
objetivo dessa negociação era cobrir uma dívida, de igual valor, deste
mesmo cidadão com o Banco de crédito CAFECREDI. Esse montante de
empréstimo fornecido pela cooperativa não estaria ao alcance dos
demais cooperados da CAFEPOÇOS, o que caracteriza tratamento
privilegiado.

Além disso, é oportuno assinalar que o Sr. Paulo era cooperado recente
da cooperativa e tudo leva a crer que a sua inserção no quadro de
associados da instituição teve o escopo de conseguir esse empréstimo
para quitar sua dívida com a CAFECREDI. Os avalistas dessa operação
foram os próprios Diretores da cooperativa, entre os quais se destacam o
Sr. Jaime Payne, então Presidente da cooperativa e Diretor Financeiro da
CAFECREDI, Manoel Barbosa Junqueira e Júlio Junqueira Tassi. Não há
elementos nos autos do processo que comprovem o pagamento dessa
divida pelo Sr. Paulo, o que teria causado prejuízos à cooperativa e aos
cafeicultores.

Na documentação encaminhada a esta CPI, especialmente na
representação dirigida ao Ministério Público, constam informações
relativas à operação de crédito da CAFEPOÇOS com o BRADESCO, por
meio de recursos do FUNCAFE. no valor de R$1.572.624.00. Nessa
operação, foram dadas como garantia 16 mil sacas de café tipo 6. arábica
(café de boa qualidade), com a emissão de 2 "warrants". A primeira, de
10 mil sacas, é a n°2.942. do dia 16/9/2002. A segunda é de R$6.000.00
e tem o n° 2.943, também do dia 16/9/2002. Esse contrato não foi
assinado pelo então Presidente da cooperativa. Sr. Jaime Payne, e sim
pelo então Vice-Presidente. Sr. Júlio Tassi. e pelo então Diretor
Financeiro, Sr. Carlos Affonso Junqueira. Esse negócio jurídico foi
confirmado pelo Sr. Jaime em ata da reunião realizada com o Conselho
Fiscal e Administrativo, no dia 23/12/2002. Em novembro desse ano, a
cooperativa fez uma remessa para depósito, à Mantiqueira Armazéns
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Gerais - SUMATRA -, de 16.002 sacas de café nado, que é de qualidade
inferior. Em dezembro de 2002. a citada cooperativa vendeu à SUMATRA
10 mil sacas de café arábica tipo 6, que é de boa qualidade, café que se
encontrava depositado no mesmo armazém Mantiqueira. Há, portanto,
indícios de troca de qualidade do café dado em garantia à operação com
o BRADESCO, sem a anuência da instituição.

Além disso, são imputáveis ao Sr. Jaime Payne operações na Bolsa de
Mercadorias & Futuros de São Paulo, que ocasionou prejuízos da ordem
de R$1.545.000,00, operação de risco com perdas para a CAFEPOÇOS
e confirmada pelo próprio depoente. Esse prejuízo consta no relatório do
Auditor Fiscal, o qual foi ratificado pelo Conselho Fiscal e está anexado
ao balancete de 2002. Ressalte-se que, na assembléia realizada no dia
16/5/2003, a atual diretoria da CAFEPOÇOS confirmou aos cooperados
os prejuízos financeiros causados pelo ex-Presidente da cooperativa, em
decorrência dessas operações na bolsa. Há indícios de que tais
transações eram controladas pelo então Gerente Financeiro da
CAFECREDI, Sr. Fábio Fernando Garcia Marques, que, atualmente,
reside fora do País. Este confirmou, em carta-depoimento encaminhada a
esta Comissão e lida por seu procurador, uma série de irregularidades
atribuídas a si próprio e ao Sr. Jaime Junqueira Payne. Quanto a essas
operações creditícias, chamou a atenção para o seguinte fato: quando a
transação implicava prejuízo, este era lançado na conta da cooperativa,
quando acarretava lucro, o valor era distribuído entre os membros da
diretoria da CAFEPOÇOS, entre os quais o Sr. Jaime Payne e o Sr.
Manoel Barbosa Junqueira, atual Presidente da CAFECREDI.

Na assembléia realizada no dia 16/5/2003. a atual diretoria da
cooperativa submeteu a votação um plano de empréstimo de sacas de
café dos cooperados para com a instituição, no intuito de cobrir o déficit,
causado pela administração anterior, de 84 mil sacas de café. Essa
mercadoria foi depositada nos armazéns da CAFEPOÇOS pelos próprios
cooperados e foi vendida sem a sua autorização no período de 1999 a
2003. Desse total, 11 mil sacas foram objeto de apreensão judicial no dia
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1°/5/2003, em favor de duas empresas credoras da cooperativa. Portanto.
parece claro que a dívida da cooperativa para com os seus cooperados
equivale a 84 mil sacas de café, conforme consta nos autos do inquérito
parlamentar, o que é reconhecido pela atual diretoria da instituição.
Consta, ainda, que grande parte desse café vendido era objeto de
garantia de financiamentos com recursos do FUNCAFE nos Bancos do
Brasil e CAFECREDI. tendo como fiel depositário o Sr. Jaime Payne.

Ao ser interrogado sobre suas relações com Paulo Afonso Gomes, o Sr.
Jaime Junqueira Payne. em depoimento do dia 16/9/2004, disse que
Paulo realizava, na CAFECREDI, operações de descontos de cheques e
de crédito rural, operação de mercado futuro, pagamentos de títulos,
documentos, duplicatas e documentos bancários. Na cooperativa de
produção, compra de insumos, entrega de café e uma operação com
Cédula de Produto Rural - CPR. Disse que Paulo realizava operações na
Corretora Link, por intermédio da CAFECREDI, que, por força de
convênio com a CREDIMINAS e o BANCOOB. dava a seus associados
acesso para a realização de operações de mercado futuro. Afirmou que
ele próprio fazia as movimentações nas contas chamadas 6 mil. Jaime
Payne disse que várias pessoas o haviam autorizado verbalmente a
realizar movimentação de contas, entre as quais José Virgílio Siqueira,
Manoel Taveira Barbosa. Júlio César Junqueira Tassi, Moacyr Gomes
Nabo Filho. Vítor Alves Gouveia e Lindolfo de Carvalho Dias.

O depoente confirmou a compra de um apartamento do Sr. Paulo
Afonso, localizado na Rua Francisco Faria Lobato, pela quantia de
RS150.000,00. Além disso, vendeu para ele um carro da marca Suzuki.
que adquiriu como parte do pagamento de uma casa que vendera a um
Promotor de Justiça.

Indagado sobre a dívida de Paulo com a CAFEPOÇOS. Jaime disse
que ele tinha divida com a instituição, relativa a compra de insumos.
Relatou que Paulo fazia compras à vista, mas que, eventualmente,
poderia ter realizado alguma compra com cheque pré-datado. Acerca da
CPR de R$390.000.00, Jaime disse que se lembra que parte dessa
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operação se destinava a quitar compra de insumos e outra parte se
destinava a quitar déficit que tinha na cooperativa de crédito rural.
Entretanto, não soube precisar se a origem de tais débitos era
proveniente das contas 6 mil ou se de outra conta corrente.

Quanto ao DOC da CAFEPOÇOS, no valor de R$480.000,00, que teria
sido remetido para a conta Link, mas que foi destinado a várias contas, é
oportuno transcrever literalmente a fala do depoente:

"Tive conhecimento disso através desse relatório da
CREDIMINAS ... Tive acesso a esse relatório em duas ocasiões. Na
primeira, fui chamado pela diretoria da CREDIMINAS, para que tivesse
conhecimento desse relatório, numa tarde... Se não estou enganado, foi
no dia 23 de setembro. E eles me deram uma parte do período da tarde
para que eu tivesse conhecimento desse relatório e de seus anexos.
Esse relatório era muito extenso e tinha uma imensa quantidade de
anexos. Disponibilizaram uma sala para que eu lesse o relatório. Após a
leitura, solicitei uma cópia dele. Não me foi disponibilizada. No dia
seguinte, cedo, discuti com a diretoria da CREDIMINAS. Foi uma reunião
em que relatei o meu total desconhecimento de grande parte daquelas
operações e também a minha estranheza pela forma como foi feito esse
relatório. A tarde, nesse dia, houve uma reunião com o restante da
diretoria da CAFECREDI... Depois disso, o Presidente da CREDIMINAS
chamou-me em separado e relatou que faria urna revisão".

Jaime foi enfático ao afirmar que não havia autorizado o DOC em
referência e que este deve ter sido realizado pela parte operacional da
cooperativa. Questionado se era possível esse documento ter sido
editado pelo Sr. Fábio Garcia Marques sem a sua orientação, o depoente
disse que a possibilidade existia, pois ele tinha acesso ao sistema. Assim,
está claro que Jaime atribuiu a responsabilidade dessa operação ao Sr.
Fábio Marques, então Gerente da CAFECREDI. Relatou, ainda. que a
iniciativa para a revisão do relatório da CREDIMINAS foi do Sr. Hely de
Oliveira Penido. Presidente da instituição.

Questionado sobre a Crediminas Factoring na CAFECREDI, Jaime



disse não ter conhecimento dela, que nunca existiu. Em seguida, a
Comissão mostrou ao Sr. Jaime Payne uma carta por ele subscrita e
endereçada ao Sr. Paulo Afonso, na qual havia referência à não-
aceitação (bloqueio) de cheque. Tal correspondência fora entregue ao Sr.
Fábio Marques, que deveria entregá-la a Paulo. que, segundo consta, a
recusou, não tomando conhecimento de seu conteúdo. Essa carta foi
encaminhada a esta CPI pelo advogado do Sr. Fábio. Interrogado acerca
da autenticidade da assinatura, o depoente disse que parecia ser sua.
mas que não se lembrava da carta. Em razão disso. a Comissão decidiu
solicitar ao Instituto de Criminalística da Policia Civil uma perícia
grafotécnica para examinar a autenticidade da assinatura do Sr. Jaime
Junqueira Payne.

Quanto às contas de Paulo Afonso. Jaime disse ter conhecimento de
que ele movimentava também a conta da esposa e outra conta vinculada
a mercado futuro. mas não sabia se movimentava a conta do irmão
Moacyr e da cunhada Rita.

Ao ser interrogado por esta Comissão no dia 16/9/2004. o Sr. Paulo
Afonso Gomes, proprietário da Drogathermas, disse que usava muito o
BANCOOB, situado dentro da CAFEPOÇOS, que tinha negócios na
instituição e descontava cheques no Banco em 1996. 1997, 1998 e em
1999. Nessa época, o depoente afirmou que possuía cinco empresas e
realizava muitas operações de desconto de cheques na CAFECREDI.
Confirmou perante a CPI que havia comprado do Sr. Ronaldo Junqueira a
Fazenda São Pedro. em Divinolândia, a ser paga em sete parcelas
anuais, e que está faltando pagar a última prestação. Esta fazenda foi
posteriormente vendida ao Sr. Manoel Barbosa por R$386.000.00. Disse
também que vendeu um apartamento para o Sr. Jaime Payne por
R$ -150.000,00, mediante seis prestações no valor de R$25.000.00 cada.
De acordo com seu depoimento, a venda desses bens teve o objetivo de
quitar dívidas com o BANCOOB, em razão dos juros exorbitantes que lhe
eram cobrados.

Ao ser indagado sobre sua atividade profissional, o depoente disse que



180

a única empresa que possui é a farmácia Drogathermas. em Poços de
Caldas. Entretanto, afirmou que foi proprietário de fazendas em
Divinolândia, São José do Rio Pardo e Palmeiral. O depoente confirmou
que movimentava as contas de sua esposa e do seu irmão. Moacir Nabo,
pois o limite de crédito de sua conta corrente, sob o n° 278. estava
estourado, e precisava de crédito para realizar as movimentações. Disse
que o Sr. Jaime Payne tinha conhecimento de todas essas transações.
Confirmou que pagava juros altíssimos em razão das operações de troca
de cheques, cujo percentual chegava a atingir 15%. Disse também que
seu irmão Moacir sempre lhe emprestara dinheiro a juros de poupança
ou, se o valor estivesse aplicado, cobrava os juros dessa aplicação, no
máximo.

Indagado sobre o DOC no valor de R$480.000.00, originário da
CAFEPOÇOS, afirmou não ter conhecimento do assunto e que nunca
contraiu empréstimo na CAFECREDI. Segundo ele, o único empréstimo
que fez na instituição foi a Cédula de Produto Rural, cuja finalidade era
cobrir "buraco" em sua conta bancária. Além disso, informou aos
membros da Comissão que, quando sua conta estourava, oferecia
imóveis para regularizar a situação. Alegou ter sido vítima de várias
operações realizadas pelo Sr. Jaime.

Na reunião reservada ocorrida no dia 26/8/2004. o Sr. Moacyr Gomes
Nabo Filho, médico dermatologista residente em Poços de Caldas, foi
interrogado pela CPI. Admitiu possuir duas contas na CAFECREDI e ter
autorizado verbalmente o irmão Paulo Afonso a movimentar uma delas.
Afirmou que se sentia bem em fazê-lo. Disse que Paulo depositava
cheque na conta e retirava dinheiro e que tal operação tinha o aval da
diretoria da instituição. Disse também que, juntamente com sua esposa
Rita de Lourdes Forte Gomes. avalizava empréstimos do Sr. Paulo na
cooperativa. Ao ser indagado se possuía uma conta específica para
operação na Link Corretora, o depoente negou veementemente.

Questionado sobre o empréstimo no valor de R$390.000.00 concedido
a Paulo Afonso, Moacyr disse, num primeiro momento, que foi avalista
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dessa operação (CPR). e que fora dado em garantia um imóvel de seu
irmão. Em seguida. disse não saber se a dívida tinha sido paga, mas que,
na condição de avalista, não fizera o pagamento em razão do bem
oferecido como garantia. Num segundo momento, o depoente afirmou
que o imóvel em questão lhe pertence e que se trata de uma propriedade
rural. Relatou que ofereceu o bem em garantia e Paulo Afonso negociou
com a cooperativa, tranqüilizando-o de que pagaria tudo em café, no
período de quatro ou cinco anos. Essa foi a primeira contradição
detectada no depoimento de Moacyr. que se complicou ao tentar explicar
o título de propriedade desse terreno.

A segunda contradição diz respeito às propriedades de Paulo.
Inicialmente, o depoente afirmou que seu irmão não era proprietário de
fazendas. No decorrer das indagações que lhe foram formuladas, Moacyr
disse que Paulo possui duas fazendas e que a área de uma delas é de 60
a 7Oha.

Para sintetizar, o depoente relatou que tudo que fez pelo irmão foi
resultado de atitude emocional e no intuito de ajudá-lo. Disse ser muito
conhecido na cidade onde mora, ter uma vida reta e não fazer nada de
errado.

Nesta mesma reunião do dia 2618/2004. as depoentes Patrícia Helena
Costa Gomes, esposa de Paulo Afonso Gomes, e Rita de Lourdes Forte
Gomes, esposa de Moacyr Nabo, confirmaram a movimentação de suas
contas na CAFECREDI por Paulo Afonso, mediante autorização verbal,
sob a alegação de que era recém-chegado à cidade e precisava de ajuda
para impulsionar seu empreendimento.

Dando continuidade aos trabalhos, a Comissão inquiriu o Sr. Marcos
Vinícius Francisco. Gerente de Inspetoria da CREDIMINAS. o qual teceu
algumas considerações sobre o papel da instituição e sobre a auditoria
por ela realizada na CAFECREDI. Disse que não forneceu cópia desse
relatório ao Sr. Jaime Payne. pois não tinha autorização para tanto. mas
que teve acesso ao documento e solicitou mudanças no relatório ao Sr.
Hely de Oliveira Penido, Presidente da CREDIMINAS. mediante um "e-
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maU" (25/8/2003). Segundo o depoente, que tem 14 anos de serviços
prestados a essa cooperativa, foi a primeira vez que tal comportamento
aconteceu na CREDIMINAS. Até então, a diretoria nunca o pedira para
mudar uma palavra e nunca questionara nenhum relatório de auditoria. O
Sr. Marcos afirmou que Jaime teve acesso a este estudo em mais de uma
oportunidade. A primeira ocorreu em 30/7/2003, na sede da
CREDIMINAS, após a reunião da diretoria com o pessoa' da
CAFECREDI. Segundo ele, entre essa data e o princípio de agosto, o Sr.
Jaime esteve na cooperativa duas vezes, mas não soube precisar a data.
Foi claro ao enfatizar que o Sr. Jaime queria modificar alguma coisa na
súmula, documento encaminhado ao Banco Central do Brasil, enquanto o
relatório fica na CAFECREDI.

Segundo o depoente, foram várias as propostas de alteração requeridas
por Jaime Payne, as quais poderiam lhe trazer complicações em razão
das irregularidades apontadas na auditoria. Entre as modificações
sugeridas, pode-se destacar a que suprimia da súmula seu próprio nome
e o de sua mãe, Sra. Maria Clara Junqueira, como beneficiários de parte
dos recursos depositados em suas contas. Na sua opinião, várias
pessoas tiveram suas contas manipuladas de forma irregular. Acredita
também que não podem ser responsabilizadas de nenhuma operação.
apenas tiveram suas contas usadas, como as contas 6 mil, separadas,
para se saber o "mato em que iam tirar lenha". Segundo ele, "ali poderiam
mexer, operar tranqüilamente. Tanto que há contas de relatório que não
eram usadas".

Em razão das contradições verificadas em partes dos depoimentos de
Jaime Payne e Paulo Afonso, esta Comissão decidiu proceder a uma
acareação entre ambos os depoentes. Cada qual manteve sua posição
anterior, embora haja indícios de que Paulo tenha sido vítima das
operações comandadas por Jaime Payne, conforme informações
constantes nos itens subseqüentes.

2.2.5.1 - Síntese da carta-depoimento do Sr. Fábio Marques
Por meio de seu procurador, Sr, Hélio Guedes de Oliveira, o Sr. Fábio



Fernando Garcia Marques, ex-funcionário da CAFEPOÇOS e ex-Gerente
da CAFECREDI, apresentou uma carta-depoimento a esta CPI, na qual
detalha várias irregularidades administrativas que ocorreram na
CAFECREDI durante a gestão do Sr. Jaime Junqueira Payne e das
pessoas envolvidas. Na oportunidade, entregou aos membros da
Comissão três fitas microcassetes, marca Sony. as quais contêm
gravação de conversas de Fábio Marques, Jaime Payne, Paulo Afonso
Gomes e Moacyr Nabo. entre outras. O procurador entregou também à
CPI uma carta assinada pelo Sr. Jaime Payne, em duas laudas e sem
aata, a qual fora endereçada ao Sr. Paulo Afonso Gomes.

Nessa carta-depoimento. Fábio reconhece que ele mesmo cometeu
várias operações irregulares, pois fora comprado pelo Sr. Jaime, e que
recebeu vários presentes durante o período em que gerenciou a
instituição. Afirma ter ganho dinheiro (da Crediminas Factoring, ou seja.
do Dr. Moacyr Nabo), comissões, roupas, relógios, cintos, remédios,
caixas de pêssego. vinho, uísque. etc. Confessa que ajudou a alimentar o
monstro criado pelo Dr. Jaime, a quem considera o grande responsável
pelos prejuízos causados aos produtores rurais da CAFEPOÇOS, em
razão de incompetência administrativa do ex-Presidente daquela
cooperativa. Nessa carta, o Sr. Fábio falou de suas relações com o Dr.
Jaime, o Sr. Paulo Afonso e o Dr. Moacyr Nabo, entre outros. Ao ensejo.
registre-se a seguinte passagem dessa carta. referente ao Dr. Jaime
Payne:

"Tentou dar uma tacada de mestre e movimentava muito a conta do Sr.
Paulo, na ânsia de ganhar dinheiro, cobrir sua dívida e tapar seu monstro
administrativo. Acredito que, em fevereiro de 1999, deu-se a derrocada
do café em baixa, dólar em alta, e o resultado: uma conta que
movimentava sem a autorização do Sr. Paulo dormiu com 10.000 e
acordou devendo 500.000.00".

Quanto ao DOC no valor de R$480.000.00, mencionado, disse que o
Dr. Jaime utilizou um cheque de R$520.000.00 da CAFEPOÇOS, para
pagar um saldo negativo de cerca de R$40.000.00 na conta 6027-1. 0
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restante deveria aparecer como DOO e ser utilizado para "creditar e zerar
várias dessas contas". Isso significa que essa quantia de R$480.000.00
foi utilizada para mascarar a dívida do Sr. Paulo, que estava diluída em
várias contas. O resultado disso é que o número de cabeças do "monstro"
a que se refere o autor da carta estava aumentando. O Sr. Fábio citou
explicitamente os nomes dos envolvidos com tais operações: Marcos
Carvalho Dias, Julio Tassi, Maria Clara Junqueira, Manoel Taveira
Barbosa, Vitor Gouveia, Rubaldo Patresi, Marcos Reis, Acácio Zanetti,
Joaquim Reis. Márcio Andrade, Rovilson Filho e Joaquim Cobra, entre
outros. Alegou que as movimentações eram tão intensas que, em
determinado momento, não havia como controlar efetivamente essas
operações.

Em suma, pode-se concluir do relato feito pelo Sr. Fábio Marques que o
principal personagem responsável pelas anomalias relativas à
CAFEPOÇOS e à CAFECREDI é o Sr. Jaime Payne, que realizava ou
autorizava a prática de inúmeras movimentações irregulares para tentar
acobertar sua incompetência na gestão da cooperativa. O autor dessas
denúncias assume a responsabilidade operacional da maioria dessas
movimentações financeiras, embora considere o Sr. Jaime o grande
mentor intelectual de todas essas ações irregulares, que eram de seu
conhecimento e por ele autorizadas.

Diante das graves denúncias que constam na sua carta-depoimento, o
Sr. Fábio, que atualmente reside nos Estados Unidos, solicita proteção
especial a seus familiares.

Quanto às três fitas microcassete, a Comissão solicitou ao Instituto de
Criminalística da Polícia Civil a transcrição de seu conteúdo para
subsidiar o esclarecimento das irregularidades atribuídas à CAFEPOÇOS
e à CAFECREDI. Em atendimento ao pedido em referência, o Dr. Jacy de
Abreu. Diretor do Instituto. encaminhou a esta CPI, por meio do Ofício n°
3971, de 8/11/2004, o Laudo Pericial n° 11433/04, emitido pela Seção
Técnica de Perícias em Audio. Video e Informática. Após a leitura integral
do conteúdo da transcrição, pudemos constatar que as fraudes relatadas
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pelo Sr. Fábio Marques em sua carta-depoimento, relativas às pessoas
supracitadas, ocorreram de fato, e que o Sr. Jaime Junqueira Payne tinha
ciência de todas as operações irregulares, realizadas sob sua autorização
verbal. Consta, ainda, da transcrição da fita, o compromisso verbal do Sr.
Jaime com o Sr. Fábio Marques em assumir a responsabilidade por tais
fraudes, caso fossem descobertas, o que não foi assumido por ele em
seus depoimentos nesta Comissão.

Quanto à mencionada carta recebida por esta CPI e suspostamente
manuscrita por Jaime Payne. a Comissão solicitou ao Instituto de
Criminalistica, mediante o Oficio n" 302/2004, de 16/11/2004, exame
documentoscópico para se comprovar a autenticidade da assinatura,
anexando ao pedido vários documentos contendo a firma de Jaime, entre
os quais seu cartão de assinatura do Cartório VIEIRA 1° Ofício de Notas e
do 2° Tabelionato Comarca de Poços de Caldas - Minas Gerais - Tabelião
Adalberto Lima Swerts. Em atendimento a essa solicitação, o Dr. Márcio
Lobato Rodrigues, Delegado de Polícia Civil, por meio do Ofício ri
1.002/DERFRDV/04. de 24/11/2004. encaminhou a esta Comissão o
Laudo Pericial n° 13859/04, que contém o exame documentoscópico em
questão. De acordo com o referido laudo, elaborado pelas peritas
criminais Rosângela de Lisieux Travassos Coutinho e Maria Tereza de
Azevedo Castro, passamos a transcrever a conclusão:

"Os espécimes-de-assinatura 'Jaime' apostos nos documentos motivo
são autênticos do punho escritor de seu titular Jaime Junqueira Payne,
haja vista as convergências grafocineticornórficas e de relações sutis
observadas entre esses espécimes e os padrões arrolados".

Diante da confissão explícita do Sr. Fábio Marques acerca das
operações fraudulentas que realizava na CAFECREDI, na condição de
gerente operacional. esta Comissão solicitou ao Juiz de Direito da
Comarca de Poços de Caldas, por meio do Ofício n° 271, de 9/9/2004,
sua prisão preventiva.

Além disso, a CPI solicitou ao Comandante-Geral da Polícia Militar. Cel.
Socrates Edgar dos Anjos, proteção especial à família do Sr. Fábio
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Marques, esposa e dois filhos, residentes em Poços de Caldas, em razão
do depoimento escrito que imputa a várias pessoas a prática de conduta
delituosa.

2.2.5.2 - Síntese da carta-depoimento da Sra. Denise de Fátima
Ranauro

Na reunião do dia 21/10/2004. esta Comissão ouviu, na sede do Poder
Legislativo, a Sra. Denise de Fátima Ranauro, ex-funcionária da
CAFECREDI, a qual entregou aos membros da CPI um documento
particular intitulado Histórias para contar da CAFECREDI", no qual faz
um relato de todas as irregularidades de que tinha conhecimento e das
pessoas envolvidas. Ao ensejo, cumpre-nos extrair desse relato alguns
pontos importantes que possam contribuir para o esclarecimento dos
fatos relativos ao desaparecimento de café no Município de Poços de
Caldas.

A depoente afirma que, em 1994, ano em que foi criada a CAFECREDI,
o Dr. Jaime Payne era considerado o "Pai dos Pobres: o Grande Protetor"
e que os funcionários tinham respeito, admiração e carinho por ele. Disse
também que os maiores problemas da instituição começaram a partir da
época em que começou a operar com a Link Corretora, embora no início
tudo tenha sido considerado sucesso e motivo de orgulho de todos.
Apenas o Dr. Jaime movimentava essas contas, por ser o único que tinha
conhecimento do ramo. Segundo ela, alguns associados demonstraram
interesse em fazer esse tipo de aplicação e o autorizaram a fazê-lo por
meio de contrato com a Link e outra conta corrente aberta sob o n° 6000.
Afirma que, com a crise do café em 1999, Jaime perdeu na bolsa de
valores e escondia dos cooperados os prejuízos decorrentes dessa
aplicação por medo de perder prestígio diante dos associados da
CAFECREDI, que suportou os prejuízos advindos dessa operação mal-
sucedida. A depoente disse que os erros cometidos e a falta de coragem
do Dr. Jaime Payne em dar transparência às operações realizadas é que
levaram a CAFECREDI ao fim.

A Sra. Denise confirmou as movimentações de contas envolvendo os



Srs. Paulo Afonso, Moacir Nabo e Jaime Payne. Disse que a cooperativa
de crédito cobrava uma taxa de 6% para desconto de cheques e que
esse era o percentual cobrado do Sr. Paulo Afonso e dos demais
associados, em qualquer carteira. Segundo ela, a taxa de desconto de
cheque cobrada do Sr. Paulo. pela Crediminas Factoring. vinculada ao
Dr. Moacir Nabo, era entre 11 0 c e 130 . Afirmou que, em razão das
elevadas taxas de juros, o Sr. Paulo, que realizava muitos descontos.
solicitava constantemente negociações com a Crediminas. e esta fornecia
recibo para enganá-lo, por determinação do então Diretor Financeiro da
CAFECREDI. Sobre esse ponto específico, julgamos de bom alvitre
transcrever literalmente o que consta do relato da depoente:

"Depois de anos fazendo desconto de cheques para o Paulo/Moacir.
Jaime 'percebeu' que era preciso parar, pois a situação já estava
incontrolável Ficamos um bom tempo sem fazer tais operações. Até que
um dia. Jaime falou a nós três. Fábio, Isabela e eu, que começaria de
novo a fazer os descontos para o Paulo, pois achava que só o tendo
movimentando conosco, seria possível receber os seus débitos. E
também que tinha pensado muito a respeito e teve uma idéia: a de cobrar
de cada cheque descontado centavos sobre cada um ou um percentual
sobre eles para que as contas fossem cobertas lentamente. A cada
operação feita na carteira comercial cobrava-se de taxa operacional
0,42 0 . Mas nesse caso, além dessa taxa operacional, cobrava-se essa
outra taxa. Que eu saiba, isso foi feito com o consentimento do Paulo. Só
que isso não resolveu o problema, pois a receita era pequena, e os
débitos pelos cheques devolvidos eram muito maiores. Ao invés de
ajudar, piorou ainda mais a situação, pois o valor do saldo negativo só
aumentou"

No que tange ao valor correspondente a R$480.000,00. transferido da
CAFEPOÇOS para a CAFECREDI, por meio da Link Corretora, consta a
seguinte passagem do relato da Sra. Denise:

"Ouvi uma conversa por telefone na sala do Fábio entre ele e Jaime.
Fábio, quando desligou o telefone, me disse: 'Jaime ainda vai acabar
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comigo!' Me contou o que Jaime iria fazer, pediria ao Frederico, Gerente
Financeiro da CAFEPOÇOS, que enviasse uma autorização de
transferência para CAFECREDI, um DOO que seria enviado à Link
Corretora, por causa das operações junto à mesma. A intenção do Jaime
não era roubar esse dinheiro da CAFEPOÇOS, mas sim 'pegar
emprestado para ganhar tempo para jogar na bolsa, ganhar e depois de
um tempo que ele teria estipulado, esse dinheiro voltaria à CAFEPOÇOS.
Ao invés de esse valor ser transferido para a Link, seria distribuído entre
as contas que foram reativadas por sua determinação, para esconder a
divida do Paulo. Mas Paulo não sabia disso. Só que o tempo foi
passando, o preço do café só caindo, e ele não conseguiu recuperar esse
dinheiro."

A depoente disse que tem acompanhado as reuniões da CPI do Café
por meio da TV Assembléia e que o Sr. Jaime mentiu perante esta
Comissão em duas ocasiões. A primeira, quando afirmou que a operação
supracitada lhe "causou estranheza", acusando friamente os Srs. Fábio e
Rogério de terem conspirado contra ele. A Sra. Denise foi taxativa ao
afirmar que nenhum funcionário da CAFECREDI, nem mesmo os
diretores, tinham autorização para solicitar alguma transação em dinheiro
à CAFEPOÇOS, pois existem normas a serem respeitadas e que Jaime
autorizava e tinha conhecimento de tudo. A segunda, quando afirmou que
"chegava a ficar dois meses fora de casa. viajando e sem ir à
CAFECREDI". Ela disse que ele viajava muito, sim, porém nunca ficou
tanto tempo fora, nem mesmo quando esteve trabalhando em Brasília e
que, ainda assim. controlava tudo a distância.

Em resumo, a depoente disse que Jaime não teve a dignidade de
assumir seus erros como sempre prometera e que era deprimente vê-lo
negar todas as coisas criadas, autorizadas e lideradas por ele. Ademais,
a Sra. Denise enfatizou que, a par dos prejuízos financeiros dos
cooperados, houve prejuízo moral. emocional e físico aos funcionários de
ambas as instituições, que foram as primeiras vítimas dessa situação.

Quanto ao Sr. Moacir Gomes Nabo Filho, disse que ele freqüentava
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diariamente a CAFECREDI e que lucrava com os cheques descontados
pelo irmão Paulo Afonso. Segundo ela, no verso dos cheques
descontados colocava-se o número da conta corrente do Sr. Paulo,
mesmo quando o desconto não tinha sido feito na conta dele e ainda que
fosse originário da Crediminas Factoring (Moacir). Os créditos ficavam
para o Sr. Moacir, e os débitos, para o Sr. Paulo. A depoente afirmou que.
muitas e muitas vezes, os cheques já vinham com o número da conta do
Sr. Paulo no verso, escrito com a letra do Sr. Jaime.

Quanto ao Sr. Paulo Afonso. a depoente disse que ele foi usado.
enganado e que não tinha conhecimento de muitas coisas. Disse também
que ele não se beneficiou dessa operação de R$480.000,00 nem teve
ciência dela.

Com base no depoimento da Sra. Denise, há fortes indícios de que o
Sr. Moacir Nabo tenha mentido perante esta Comissão, ao ter afirmado,
na reunião do dia 26/8/2004. que não freqüentava a CAFECREDI.

2.2.5.3 - Relatório de auditoria da Cooperativa Central de Crédito Rural
de Minas Gerais Ltda. - CREDIMINAS

A CREDIMINAS realizou, por meio do Sistema de Cooperativas de
Crédito do Brasil - SICOOB-MG -, o Relatório de Auditoria de Fraudes e
Ocorrências Especiais na CAFECREDI, no período de 29/4 a 10/9/2003.
o qual foi conduzido pelo Inspetor Alexis Polovanick. Trata-se de um
estudo minucioso com 39 páginas, além das planilhas, no qual se
encontram dados importantes que podem configurar ilicitude ocorrida
naquela instituição de crédito.

No item 1.3.2 do estudo em referência (dos levantamentos
subseqüentes), foi possível evidenciar vários fatos. entre os quais se
destacam os seguintes:

grande parte das operações de desconto realizadas na CAFECREDI e
a maioria das transferências irregulares realizadas em contas correntes
de terceiros foram direcionadas para o associado Paulo Afonso Gomes e
para seus familiares: o irmão Moacyr Gomes Nabo Filho, a esposa
Patrícia Helena Costa Gomes e Rita de Lourdes Ferreira Gomes. esposa

"w



j(;jç

de Moacyr Gomes:
centenas de operações de crédito, cujo montante foi superior a

R$1 1.000.000,00, beneficiaram o associado Moacyr Gomes Nabo Filho e
seus familiares e foram movimentadas entre suas contas e para outras
contas de titularidade diferente, mediante emissões de cheques ou
transferências de saldo;

alguns cheques de emissão de Paulo Afonso Gomes foram
descontados ou depositados em contas movimentadas pelos Diretores da
Cooperativa de Crédito: Julio César Junqueira Tassi, Manoel Barbosa
Junqueira, Jaime Junqueira Payne e Maria Clara Junqueira;

foram realizadas algumas transações com depósitos e cheques
nominativos entre as contas controladas por Jaime Junqueira Payne e as
contas de Paulo Afonso Gomes:

foram realizados empréstimos e financiamentos para o Diretor Jaime
Junqueira Payne e Maria Clara Junqueira, em nome de terceiros;

foram realizadas transferências de saldo oriundas de contas inativas ou
de contas Link para as contas de Jaime Junqueira Payne e Maria Clara
Junqueira:

os Conselhos de Administração e Fiscal não atuaram satisfatoriamente,
e sua inércia gerou ambiente favorável à prática das fraudes:

houve liberalidade em excesso na concessão de empréstimos,
financiamentos e títulos descontados para um grupo de contas (a família
Gomes detalhada no item 1.3.2 deste relatório): e

as operações em mercado futuro foram realizadas sem que os
associados possuíssem disponibilidade de saldo em conta corrente,
contrariando as cláusulas 4 e 5 do contrato de intermediação firmado
para a modalidade com os associados, caracterizando jogo com a BM&F.

No item 1.4.1 do referido relatório, que trata de situações passíveis de
configurar atos ilícitos, estão relacionados vários comportamentos que
contrariaram circulares do Banco Central do Brasil e as Leis n°s 9.613. de
1998, 7.492, de 1986, e 9.311, de 1996, entre as quais se destacam:

movimentações de recursos incompatíveis com o patrimônio, a
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atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade
financeira presumida das pessoas envolvidas;

- contas que não demonstram ser resultado de atividade ou negócios
normais:

- retiradas de quantias significativas de contas inativas, pouco
movimentadas ou de contas que acolheram créditos e depósitos
inusitados:

- pagamentos inusitados de empréstimos problemáticos sem que haja
explicação aparente para a origem dos recursos;

- atuação no sentido de induzir funcionários da instituição a não manter
em arquivo relatórios específicos sobre alguma operação realizada:

- movimentações de valores superiores ao limite estabelecido:
- ocorrência de contabilizações inadequadas para mascarar

adiantamentos a depositantes e excessos de limites, bem como a falta de
provisões obrigatórias".

Consta, também, do relatório da CAFECREDI que tais situações foram
agravadas por diversos fatos, entre os quais a não-manutenção
atualizada de dados; a falta de controles internos consolidados; a
classificação inadequada das operações de crédito vencidas ou que
vinham sendo roladas: a apresentação de balancetes. balanços e
demonstrações contábeis contrárias à realidade da Cooperativa de
Crédito; e a não-comunicação das ocorrências ao Banco Central.

No tocante ao DOO no valor de R$480.000.00 emitido pela
CAFEPOÇOS no dia 6/3/2001 e destinado ao BCN, consta no item 2.2 do
relatório em questão que a ficha de DOO recebeu uma autenticação falsa
de n° 0003 no caixa "88" que. operacionalmente. não existe na
Cooperativa de Crédito. Esse valor não teve a compensação para o
banco destinatário e foi direcionado para 15 contas correntes, entre as
quais as dos Srs. Jaime Junqueira Payne, Maria Clara Junqueira e
Moacyr Gomes Nabo Filho. Consta, ainda, que a cópia desse documento
foi fornecida pela tesouraria da CAFEPOÇOS, uma vez que, na
CAFECREDI, não existia mais o movimento de caixa deste período.
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configurando eliminação das provas da fraude.
Quanto às operações com a Link Corretora, a que se refere o item 2.8

do relatório da CAFECREDI, o estudo esclarece que tais operações
tiveram início de forma incorreta, "visto que as operações com mercado
futuro foram realizadas utilizando limites de crédito implantados para
gerar saldo, sem que os associados disponibilizassem saldo credor para
suportar os débitos das aplicações. As taxas de juros, cadastradas no
sistema para os limites de cheques especiais implantados. foram
diversas, em alguns períodos foram taxa zero e em outros períodos foram
estornados ou cobertos com as comissões geradas pelas negociações na
BM&F. que eram de direito da sociedade, mas foram desviadas para
beneficiar poucos associados, cobrindo parte dos prejuízos gerados pela
fraude interna."

O estudo ressalta também que a "Diretoria da Filiada alega que a
criação do produto foi um erro de gestão, mas o principal motivo das
contas apresentarem prejuízo foram os débitos ilícitos realizados nas
mesmas, com a intenção de enviar recursos para destino alheio à
titularidade do correntista ou à própria Link Corretora, em procedimentos
fraudulentos que foram mascarados e não investigados".

Por último, julgamos oportuno transcrever parte das considerações
finais da auditoria em comento, a fim de sintetizar o ponto de vista da
CREDIMINAS sobre as fraudes detectadas na CAFECREDI:

"Não se pode estimar precisamente o prejuízo causado na Cooperativa
de Crédito pelas fraudes praticadas. No mínimo, pode ser atribuído como
valor inicial o valor do patrimônio líquido dilapidado ao longo dos
exercícios, acrescido dos valores pendentes de cobertura(...) A
contabilização dos acertos pertinentes prejudicará, ainda mais, a
continuidade da CAFECREDI, por estar com o patrimônio líquido negativo
e sua situação de caixa é critica em função das obrigações assumidas na
Central e no BANCOOB, bem como na imobilização de imóveis de baixa
liqüidez recebidos em dação em pagamento

0 estudo ressaltou que a sociedade cooperativa foi prejudicada em



benefício de poucos por meio de procedimentos ilícitos, aliados à
incapacidade da administração, erros de gestão ou atos de improbidade,
visto que a recuperação dos ativos foi inexpressiva. Informou, ainda, que
os membros da Diretoria-Executiva da CAFECREDI alegam não saber de
nada sobre os procedimentos relatados e que responsabilizam o Sr.
Fábio Fernando Garcia Marques, ex-Gerente da CAFECREDI, pelos atos
ilícitos. Em relação a esse ponto específico. a CPI teve a oportunidade de
constatar, com base no depoimento de Jaime Junqueira Payne. que este
atribuiu explicitamente ao Fábio Marques a responsabilidade pelo DOC
emitido pela CAFEPOÇOS. conforme consta nas notas taquigráficas.

Quanto ao DOO de R$480.000,00. Jaime disse aos membros desta
CPI, em outra oportunidade:

"Não me lembro do DOO. Lembro-me de ter visto isso no relatório da
CREDIMINAS. A cooperativa de café fazia DOCs toda semana com os
mais diversos valores e destinos, para pagar fornecedores, associados,
enfim, fazia girar cerca de 30 milhões ou 40 milhões ou até mesmo mais
por ano. Ela recebia e enviava DOO. Não me lembro do DOO em si.
lembro-me apenas de ver esse registro no relatório, o que me causou
extrema estranheza."

Em seu depoimento a esta Comissão. disse que titularizava três contas
na OAFEOREDI: 22-1. 322-0 e 6006-2, e que movimentava ainda as três
contas de sua mãe, na instituição, por meio de procuração.

Diante dos fortes indícios de irregularidades e fraudes imputáveis à
pessoa do Sr. Jaime Payne e de eventuais convocações ulteriores para o
esclarecimento dos fatos, esta Comissão solicitou ao Juiz de Direito da
Segunda Vara Criminal de Poços de Caldas. Dr. Afonso Celso de Freitas
Patelli. providências para que o depoente não se afastasse do País
durante o prazo de funcionamento da CPI. O pedido foi acatado pela
autoridade judiciária, que. em 9/9/2004. enviou oficio ao Presidente desta
Comissão sobre o despacho judicial que impede o Sr. Jaime de se
ausentar do Brasil sem prévia autorização do Poder Judiciário, ainda que
para o exercício de atividade laborativa.
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Providência semelhante foi solicitada ao Juiz, por meio do Ofício n°
250/2004. de 22/9/2004. em relação ao Sr. Moacyr Gomes Nabo Filho,
em razão de suspeita de envolvimento em operações irregulares na
CAFECREDI, a partir de seu depoimento e o de outros convocados, bem
como da análise da documentação recebida e analisada por esta
Comissão.

Ademais, a Comissão requereu ao Juiz de Direito da Comarca de
Poços de Caldas a indisponibilidade dos bens de Jaime Junqueira Payne,
Paulo Afonso Gomes e Maria Clara Junqueira, por meio do Ofício n°
244/2004, em virtude de suspeita de enriquecimento ilícito. Diante da
gravidade dos fatos, tal providência foi reiterada ao magistrado mediante
Ofício n° 303/2004. Essa providência foi devidamente acolhida pelo
magistrado que, em correspondência datada de 13/12/2004, oficiou ao
Presidente desta Comissão a decretação da indisponibilidade judicial dos
bens imóveis de tais investigados, bem como dos respectivos cônjuges.
Na mesma correspondência, comunicou também que decretara a
indisponibilidade dos bens imóveis do Sr. Moacir Gomes Nabo Filho e de
sua esposa. Informou ainda que foram enviados ofícios aos Cartórios de
Registro de Imóveis de várias jurisdições em 21/9/2004, a fim de efetivar
a medida tomada.

O atendimento a tais solicitações revela o efeito prático altamente
positivo do trabalho de investigação que vem sendo realizado por esta
CPI, bem como a contribuição firme e decisiva do Poder Legislativo com
vistas à responsabilização das pessoas que, direta ou indiretamente,
estão envolvidas em fraudes ou irregularidades referentes a cooperativas
de café.

Ainda no tocante às providências requeridas por esta Comissão ao
longo dos trabalhos de investigação parlamentar, a CPI solicitou ao
Magistrado, em 2/12/2004, a decretação da prisão preventiva do Sr.
Jaime Junqueira Payne, em razão dos fortes indícios de prática de crime
em tese, com base nos depoimentos colhidos e na farta documentação
que integra os autos do processo.
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2.2.5.4 - A auditoria externa realizada na CAFEPOÇOS
Em 31/12/2002, foi examinado o balanço patrimonial da cooperativa

pela empresa BSA - Bergamini & Sellegatto Auditores e Consultores S/C -
que tem sede na cidade de São Paulo. O parecer dos auditores sobre

esse balanço foi exarado em 26/2/2003 e incidiu sobre o seguinte campo
temático: o planejamento dos trabalhos, levando em consideração a
relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de
controles internos da cooperativa; a constatação, com base em testes,
das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações
contábeis divulgadas; e a avaliação das práticas e das estimativas
contábeis mais representativas adotadas pela administração da
cooperativa.

Parece-nos de bom alvitre transcrever, neste relatório da Comissão,
algumas conclusões constantes no referido estudo:

A Cooperativa mantém, na rubrica 'investimento temporário', o
montante de R$1.545.858,00. Entretanto, com base nos controles da
cooperativa e de informações recebidas das instituições com as quais ela
não vem operando, a realização do saldo mencionado foi considerado
nulo a valores de mercado.'

Em 21/11/2002, por conta de venda de café com entrega e
recebimento futuro, entre novembro de 2002 e março de 2003, a
cooperativa tinha que entregar e receber 5.440 sacas para a firma Esteve
S/A e, da mesma forma, 18,000 sacas para a firma Volcafé S/A, tendo
sido feito um acordo entre as partes. ainda não formalizado, devendo a
diferença no montante em negociação, de aproximadamente
RS1 .500.000,00. entre o preço do dia e o do contrato, ser quitada com
prestação de serviços, créditos de ICMS ou utilização de crédito tributário
que, segundo informações, está sendo reivindicado junto à Secretaria da
Receita Federal."

A Cooperativa possui ações jurídicas contestando efeitos tributários -
IRPJ E COFINS - e processos - Auto de Infração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica -, que envolvem responsabilidades contingentes num

rÁ



montante estimado de R$800.000,00. Não obstante a existência de
depósitos judiciais neste montante, que cobrem a contingência estimada,
a cooperativa não vem procedendo ao provisionamento do valor
contingenciado, cujos efeitos refletiriam diretamente nos seus resultados
e no seu patrimônio liquido. Conseqüentemente, o resultado do
patrimônio líquido está diminuindo. Existem, ainda, contingências de
contestação em ações sobre recolhimento de PIS-COFINS (Lei n°
9.718/98), cujos valores não foram passíveis de mensuração."

A cooperativa vem apurando prejuízos em suas operações, com o
conseqüente impacto em sua geração de recursos. Assim sendo,
necessário se faz a implementação de medidas de melhorias profundas e
imediatas nos negócios e redução nos custos operacionais para que a
continuidade normal das operações não seja prejudicada."

O Conselho Fiscal da CAFEPOÇOS se reuniu, em 1213/2003, para
analisar as peças contábeis e os relatórios apresentados pelo Conselho
de Administração, pela Diretoria e pela auditoria externa a que nos
referimos. Os conselheiros concordaram parcialmente com a conclusão
da auditoria, especialmente no que tange à necessidade de
implementação de melhorias profundas nos negócios da Instituição, para
não comprometer a continuidade de suas operações. Afigura-se-nos
razoável extrair dois pontos desse parecer: o primeiro refere-se ao
passivo da cooperativa, que exibe um saldo de R$8.428.567,88,
equivalentes a 56.581 sacas de café. Conforme nota explicativa da
Diretoria, esse é o volume de café de propriedade dos cooperados, que
foi utilizado nas operações da Cooperativa. O segundo diz respeito ao
montante das contas abaixo relacionadas do ativo e que deverá ser
considerada como perda da instituição:

- R$1.553.936,87, da Conta Clientes Diversos:
- R$ -1.545,858,38, da Conta Investimentos Temporários;
- R$878.186.13. da Conta Adiantamentos a Fornecedores:
- R$85.536,56, da Conta Mercadorias em Trânsito; e
- R$27.083,84. da Conta Empréstimos Compulsórios.



Não obstante os problemas detectados no balanço patrimonial da
CAFEPOÇOS, o Conselho Fiscal aprovou e recomendou à Assembléia a
aprovação das contas do Balanço Patrimonial, das Demonstrações de
Sobras e Perdas, das Demonstrações das Mutações do Patrimônio
Líquido, das Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos, das
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis. em 31/12/2002, exceto
quanto às ressalvas contidas no parecer dos auditores.

2.2.5.5 - Laudo pericial realizado na CAFEPOÇOS
Acatando solicitação desta Comissão, o Dr. Bráulio Stivanin Júnior,

Delegado de Polícia de Poços de Caldas. encaminhou à CPI cópia
autenticada do Laudo Pericial n° 3/19152, elaborado pelo Instituto de
Criminalistica do Estado, referente à primeira fase da perícia contábil
realizada na CAFEPOÇOS, tendo como indiciado o Sr. Jaime Junqueira
Payne. O objetivo do trabalho pericial consistiu no exame de três pontos
básicos: diferença entre os estoques físico e contábil da cooperativa;
empréstimo a Paulo Afonso Gomes: e empréstimo do Bradesco.
Interessa-nos principalmente a conclusão sobre os dois primeiros
elementos, que reproduzimos a seguir.

1 0 - A pericia, depois de exaustivas análises e de ponderar por dois
processos de pesquisas, encontrou os seguintes resultados. No primeiro
processo, tomando por base documentos do "Relatório de Posição
Financeira de Estoque Associado Geral" e do "Relatório de Informações
Estoque de Café' encontrou uma diferença de 84.709 sacas de café; e,
de acordo com o segundo processo, tomando por base o estoque final
somado às compras de café menos as vendas, encontrou uma diferença
de 94.232 sacas de café. Este segundo processo sofre uma restrição,
pois a perícia não conseguiu ainda determinar se o total de sacas de café
a embarcar no total de 11.400 foram efetivamente entregues. deixando
desta forma a análise definitiva para um segundo momento.
20 - Houve empréstimo a Paulo Afonso Gomes, no valor de

R$390.000.00, constatando-se que sua inclusão como cooperado não
está devidamente comprovada."
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Cumpre ressaltar que, por ocasião do término da gestão do Sr. Jaime
Payne, em março de 2003, o estoque físico da CAFEPOÇOS era de
apenas 7.961 sacas de café. quando, na verdade, deveria ter 92.670
sacas, conforme previsto no Relatório de Informações de Estoque em
17/3/2003, a que se refere o Laudo n° 3/19152. Segundo informações
constantes nesse laudo pericial, calcadas em documentos apresentados
pela Cooperativa, não houve diferença na quantidade de café na
administração que antecedeu à do Sr. Jaime Payne.

De acordo com o estudo sob comento, essa diferença substancial no
estoque físico da cooperativa significa que o café foi vendido sem o
consentimento dos cooperados ou, então, que estes têm um crédito na
instituição equivalente a 84.709 sacas de café. Tudo indica que o produto
foi vendido para cobrir as despesas operacionais e administrativas na
gestão de março de 1999 a março de 2003. Nesse particular, é bom
salientar que o art. 83 da Lei Federal n° 5.674, de 1971, que define a
Política Nacional do Cooperativismo, outorga poderes à cooperativa para
a livre disposição do produto - café - entregue pelo cooperado, salvo se o
estatuto estabelecer o contrário.

2.2.6 - Muzambinho
No dia 7/8/2004. foi realizada uma reunião extraordinária no Município

de Muzambinho, onde há indícios de prejuízos correspondentes a 49 mil
sacas de café, oportunidade em que foram ouvidas várias autoridades
públicas, cafeicultores e membros da Diretoria da Cooperativa Mineira
Agrícola de Muzambinho Ltda. - COOMAM.

O Prefeito Municipal, Sérgio Arlindo Ceravolo Paolielo, que também é
produtor rural e associado da Cooperativa, disse que, embora seja
devedor da COOMAM. emprestou-lhe recursos financeiros e fez ajuste de
contas na justiça, tendo utilizado notas promissórias para esse fim.
Segundo ele, a liqüidação da Cooperativa resultou de irresponsabilidades
da Diretoria. Na condição de Prefeito, afirma, tentou obter recursos para
salvar a instituição. Disse também ter bom relacionamento com o ex-
Presidente e com o ex-Di reto r-Financeiro da cooperativa, ambos
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indiciados. Admitiu ter comprado por R$5.000,00 promissória emitida pela
000MAM em favor de Jacira de Almeida Martini, no valor de
R$46.000.00, operação que serviria para abater dividas com a
cooperativa.

O Dr. Paulo Henrique Delicole. Promotor de Justiça da Comarca, alegou
existir fortes indícios de crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e
até formação de quadrilha. Afirmou que tem acompanhado os trabalhos
de investigação e ressaltou a necessidade de maior aparelhamento das
policias e da existência de técnicos que tenham conhecimento na matéria
contábil. Lamentou o fato de as pessoas do Município demonstrarem
receio em colaborar com as investigações.

Por sua vez, o Delegado João Simões de Almeida Júnior informou aos
membros da Comissão que existem quinze inquéritos referentes à
COOMAM, os quais constituem um processo com 15 volumes a envolver
pessoas que serão julgadas pela justiça local. Demonstrou terem sido
tomadas diversas providências por parte dos órgãos policiais, inclusive
pedido de quebra de sigilo bancário para averiguar empréstimo feito entre
a COOMAMCRED e a COOMAM. Segundo ele. foram colhidos
depoimentos que contêm contradições. Esclareceu que a Cooperativa de
Crédito alega não ter pedido socorro financeiro à 000MAM, que, por sua
vez, alega ter recebido esse pedido.

Sobre o pagamento a cooperados com apólices da dívida pública,
lembrou que, por estarem tais títulos "sub judice". não há que se falar em
crime. Informou que, entre 1112'85 e 12/1/96, a INTERCOOP realizou.
na COOMAM, auditoria que não teve nenhuma conseqüência. O
Delegado destacou os seguintes problemas na gestão da Cooperativa:
falta de definição de objetivos e metas: falta de comprometimento com
resultados por parte da gerência e dos funcionários: ausência de
organograma e definição de funções; ausência de reestruturação do
quadro social: falta de cobrança de créditos em atraso, de política de
crédito, de treinamento de pessoal e de formação gerencial para a
Diretoria, entre outras coisas. A autoridade policial deu ênfase a má



administração da empresa. Informou, ainda, que os membros da Diretoria
e do Conselho Fiscal da Cooperativa foram indiciados e denunciados pelo
Ministério Público.

Ao ser indagado acerca do desaparecimento de sacas de café na
Cooperativa, afirmou desconhecer o fato, mas reconheceu faltarem
documentos que comprovem o destino de duas mil sacas do produto.
Quanto à suspeita de desaparecimento de 49 mil sacas, disse que o
assunto estaria sendo apurado pelo Dr. Samir Vicente Ribeiro Blagitz,
que informou existirem, sob sua responsabilidade, dois inquéritos
policiais, um relacionado a desconto de cheques e títulos públicos e outro
relativo à venda de cotas da Indústria de Doces de Muzambinho.
Segundo ele, a Cooperativa concedia empréstimos financeiros a
cooperados e até mesmo a terceiros, que se dirigiam ao Departamento
Financeiro da instituição, entregavam cheques, muitos dos quais sem
fundos ou de contas encerradas, e conseguiam dinheiro. Disse não poder
explicar o porquê dessas transações, pois as investigações estão no
começo.

No tocante à venda das cotas da indústria de doces, disse também que
as investigações estão no inicio e que aguarda o envio de dados da
Receita Federal. Afirmou que foram feitos pedidos de quebra de sigilo
bancário dos possíveis envolvidos. Ressaltou que, nos inquéritos
mencionados, não se está apurando o desaparecimento de sacas de
café. Sobre a redução do estoque da cooperativa de 71.556 sacas para
49.000 sacas, informou que o fato ainda está sendo objeto de
investigação. Segundo o depoente, o café não teria sido subtraído, mas
vendido sem autorização dos cooperados. Lembrou, ainda, que 15 mil
sacas foram retiradas da cooperativa para quitar dívidas e que parte do
dinheiro obtido com a venda do produto foi utilizada para esse fim.

O liqüidante da 000MAM. Sr. Cezário Baptista, disse que a
cooperativa adquiriu títulos da dívida pública sem qualquer liqüidez e que
há algum tempo havia diferença entre o café estocado e o valor
contabilizado. Em seu depoimento. o liqüidante destacou as seguintes
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irregularidades: realizaçao de cessões de credito sem justificativa:
compra de uma fazenda no Amazonas cujo valor era bem abaixo do que
foi pago: existência de cheques contabilizados e não encontrados: busca
de recursos no mercado local, o que extrapola o objeto da 000MAM: e
ineficiência do Conselho Fiscal. Segundo o depoente, a cooperativa não
ingressou em juízo contra os devedores e acreditava na recuperação de
sua saúde financeira mediante recursos do RECOOP, o que não ocorreu.
Lembrou, ainda, que a instituição tem um rombo estimado de
R$20.000.000,00, e, se não tiver patrimônio, os cooperados, por força de
lei, poderão ser responsabilizados. Toda a documentação que comprova
essas alegações foi encaminhada ao Ministério Público.

O Sr. Roberto Vieira de Souza, membro da Diretoria da COOMAM,
relata que a cooperativa contraiu dívida com o Banco do Brasil, hoje em
torno de R$1.000.000.00. Entre 1994 e 1995. a instituição bancária
pressionou para que a dívida fosse quitada e a cooperativa retirou
estoque dos cooperados para saldá-la, acreditando que o dinheiro voltaria
em razão da promessa do banco. Em 1995. houve brusca queda no
preço do café, e, para piorar a situação financeira da cooperativa, havia
também a dívida com o INSS. Segundo o Sr. Roberto, a saída da
COOMAM seria utilizar os recursos provenientes do RE000P, embora
tenham sido retidos pela burocracia estatal. Disse que o ponto de apoio
para a aquisição desses recursos teria sido o Deputado Federal Carlos
Melles. Fizeram um plano de recuperação, que foi divulgado a todos os
interessados, mas este não deu certo. Conseqüentemente, iniciou-se um
processo de retirada de sacas de café da cooperativa. O depoente
informa que o Banco do Brasil. mediante ordem judicial. teria retirado
mais de 15 mil sacas do produto. Disse também que, do total de cerca de
6.200 cooperados. aproximadamente 1.000 teriam sido lesados. Afirmou
que, quando se afastou da cooperativa, lá ingressando o Sr. Getúlio,
havia em torno de 80 a 100 mil sacas de café e que pediu ,apoio da Sra.
Cecilia Marcolino, Diretora Financeira da COOPARAISO, para a
indicação dos novos responsáveis. Surgiu então o nome de José Carlos
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Gonçalves.
Sobre a aquisição de fazenda no Estado do Amazonas, explicou que

houve compra de Títulos da Dívida Agrária, decorrentes de
desapropriação. os quais eram usados para caucionar o pagamento
devido ao INSS. Disse que os negócios errados decorreram de
orientações obtidas com consultorias e empresas, como a TASA e a
Calazans & Pagnizzi.

3 - Inquéritos Policiais Relativos ao Café
Conforme salientado no início deste relatório, esta CPI constatou,

durante as investigações, a existência de um conjunto de inquéritos
policiais relativos ao desaparecimento de café, muitos dos quais, em
atendimento à solicitação desta CPI, nos foram encaminhados pelo Dr.
José Arcebispo da Silva Filho, Superintendente-Geral da Polícia Civil.
Igualmente, foram encaminhadas a esta Comissão pelo Dr. Nedens Vieira
Freire, Procurador-Geral de Justiça do Estado, cópia de várias denúncias
referentes a furto, roubo e apropriação indébita do produto.

Para possibilitar uma visão abrangente da situação das cooperativas de
café em Minas, reputamos importante proceder, neste relatório, a uma
identificação de tais procedimentos administrativos e a realizar uma
síntese com as informações principais: partes envolvidas, tipificação
penal e providências adotadas pelos órgãos competentes. A enumeração
que ora fazemos não é exaustiva, mas apenas exemplificativa, pois o
universo de inquéritos policiais é extremamente amplo.

Inquérito Policial n° 053/01, instaurado na Delegacia de Polícia de São
Sebastião do Paraíso, figurando como vítima a COOPARAISO e
indiciados os Srs. Pedro Rosa Jeremias, Marcos Donizete Pimenta, José
Aparecido Baião, Evandro Carlos Alves, Milton de Meio. Dimas Pedro
Barbosa e Sérgio Néspoli. nas penas dos arts. 171, "caput' (estelionato).
e 288 (formação de quadrilha), do Código Penal. Essas pessoas foram
denunciadas pela ia Promotoria de Justiça da Comarca de São Sebastião
do Paraíso no dia 211/2003.

Inquérito Policial n° 01412002, instaurado na Delegacia Regional de
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Varginha. Foram indiciados nas penas dos arts. 157 (roubo) e 180
(receptação) do Código Penal os Srs. Sebastião Bernardo, Aloísio Pereira
e Eduardo Vítor Pereira. A vítima é a empresa Café Solúvel Brasília S.A.
Nesse caso, foram apreendidos 7.326 kilos de café torrado e moído.

Inquérito Policial n° 025/2002, em tramitação na Delegacia Regional de
Varginha. Foram indiciados os Srs. Carlos Alexandre da Silva Perralha e
Cleberson Luiz da Silva nas penas do art. 257. § 1 . do Código Penal
(roubo com emprego de violência para assegurar a impunidade ou a
detenção da coisa). A vitima é o Sr. Waidomiro Favaro. Esse caso refere-
se ao roubo de 225 sacas de café. com prisão em flagrante das pessoas
acima citadas e também dos Srs. Claudinei Vital de Carvalho e Alexandre
Domingues.

Inquérito Policial n° 289/2003, em tramitação na Delegacia de Polícia de
Guaxupé. Foram indiciados os Srs. Jussiel Antônio de Carvalho e
Geraldo Alves de Oliveira nas penas dos arts, 155 (furto). 157 (roubo).
180 (receptação) e 288 (formação de quadrilha) do Código Penal. As
vítimas são a Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé -
COOXUPE - e a Exportadora de Café Guaxupé. Na denúncia feita pelo
Ministério Público, o primeiro foi enquadrado nos arts. 171 (estelionato) e
340 (comunicação falsa de crime ou de contravenção), c/c os arts. 29
(concurso de pessoas) e 69 (concurso material) do Código Penal: o
segundo foi incurso nas penas dos arts. 171 e 288, c/c os citados arts. 29
e 69, do Código Penal:

Inquérito Policial n° 0395/03. instaurado na Comarca de Manhumirim,
relativo ao desaparecimento de milhares de sacas de café do armazém
do antigo Instituto Brasileiro do Café - IBC-, localizado na Rodovia MG-
20. naquele Município. O Ministério Público formulou denúncia contra os
Srs. Vicente de Paulo Faria, Francisco Gonçalves de Souza, Valmir José
Siqueira e Galileu Cardoso Cerqueira, que foram incursos nas sanções
dos arts. 288 (formação de quadrilha) e 312 (peculato) do Código Penal.

Inquérito Policial n° 04 043565-9, instaurado na Comarca de Araguari. O
Sr. Mauro Pereira de Andrade. corretor de café e proprietário da empresa



Cafezal Comércio e Representação Ltda., foi indiciado nas penas do art.
168 do Código Penal, por ter-se apropriado de 4.395 sacas de café do Sr.
Romes Nader, vítima do delito. O Ministério Público ofereceu denúncia no
dia 28/10/2004:

Inquérito Policial n° 028/04, da Comarca de Poço Fundo, instaurado
mediante requisição do Ministério Público. Foram indiciados os Srs.
Guilherme de Souza Porto e Wanius de Souza Tavares nas penas dos
arts. 168 e 171 do Código Penal, figurando na condição de vítima o Sr.
Clésio Rogério Domingues e outros. A pedido do órgão ministerial, foi
decretada a prisão preventiva dos acusados pelo juizado de 1' instância,
a qual foi posteriormente cancelada pelo Tribunal de Alçada do Estado:

Inquérito Policial n° 040/2004, em tramitação na unidade policial de
Perdões. A vítima foi o Sr. Franklin de Oliveira Campos, nas penas do art.
157 do Código Penal. Esse procedimento administrativo foi deflagrado
com base no Inquérito Policial n° 009/2004, de Varginha. Foram
denunciados pelo Ministério Público os Srs. Odair Miranda Lobo, Alair
Miranda Lobo, Agenor Lemos Guimarães, Marcelo Carlos Lima, Egton
Rodrigues Avelar, Carlos Eduardo do Nascimento e Gerson Geraldo do
Prado nos crimes de furto qualificado, previsto no art. 155. § 40, II e IV. e
formação de quadrilha ou bando, tipificado no art. 288, c/c o art. 29, do
Código Penal.

Inquérito Policial n° 015/2004, em tramitação na unidade policial de
Perdões. A vítima foi a COOPACAFE. Foram denunciados pelo órgão
ministerial os Srs. Marcelo Carlos Lima, Carlos Eduardo do Nascimento e
outros, nos delitos de furto qualificado e formação de quadrilha, mediante
concurso de pessoas.

Inquérito Policial n° 177/2004, em tramitação na Delegacia Regional de
Lavras. As vítimas foram vários cooperados da Cooperativa Agrícola Alto
Rio Grande Ltda. - CAARG. Trata-se do crime de furto, tipificado no art.
155 do Código Penal. Não consta no inquérito o nome dos investigados, o
que deverá ser feito pelo órgão policial.

No que diz respeito à sonegação de tributo federal relativo ao café.
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cabe mencionar o Inquérito Policial n° 209/2003, instaurado pelo Dr.
Sebastião Augusto de Camargo Pujol. Delegado de Polícia Federal em
Varginha. No inquérito em referência, foram indiciados Airton Venturato e
Genivaldo Rodrigues Rocha, proprietário e Contador, respectivamente, da
empresa Cerealista Monte Dourado Ltda., sediada em São Gonçalo do
Sapucaí. Trata-se de possível sonegação fiscal no biênio 1998/1999,
equivalente a R$11.533.992.27, tendo sido os dirigentes indiciados no
crime contra a ordem tributária, a que se refere os arts. 1 e 2° da Lei
Federal n°8.137, de 1990.

4 - Apontamentos sobre o Cooperativismo
As cooperativas apresentam inegável valor socioeconômico. Significam

a união de esforços que têm por fim permitir que os pequenos e médios
produtores ou prestadores de serviços possam ter acesso ao mercado,
vendendo seus produtos ou sua mão-de-obra. No sistema de uma
economia capitalista, integrado por grandes grupos econômicos, os
"pequenos" só conseguem atingir seus objetivos se estiverem unidos,
cooperando em prol de interesses comuns. Essa é a essência do
cooperativismo.

A disciplina jurídica das entidades cooperativas encontra-se prevista na
Lei Federal n° 5.764, de 1971, que define a política nacional do
cooperativismo e institui o regime jurídico dessa forma de associação
civil.

O referido diploma legal, bastante extenso, traz normas sobre
instituição, organização. funcionamento e controle das cooperativas. Logo
no art. 4°, determina que tais entidades não se sujeitam a falência, além
de serem dotadas de características que as particularizam no universo
das demais sociedades e associações civis que o direito brasileiro
normatiza.

Como se trata de associação de pessoas, as cooperativas podem ser
de responsabilidade limitada ou ilimitada, de acordo com os arts. 11, 12 e
13 da citada lei. Neste último caso, cada associado responde
pessoalmente, de modo solidário e ilimitado, pelos compromissos da
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sociedade. Atentar para a gestão das cooperativas afigura-se algo de
extrema relevância.

E bem verdade que o art. 22 da referida lei exige que a cooperativa
possua uma série extensa de livros. Também o art. 28 as obriga a
constituir fundo de reserva destinado a reparar perdas e a atender ao
desenvolvimento das atividades cooperadas. E verdade, ainda, que os
órgãos sociais das cooperativas encontram-se minuciosamente
detalhados no Capítulo IX da lei em comento. No capítulo Xl, estão
previstas normas claras sobre a dissolução e a liqüidação das sociedades
cooperativas, que pode ser provocada por qualquer associado ou pelo
órgão federal que se incumbe de fiscalizá-las. No caso da liqüidação
extrajudicial, prevê-se, inclusive, processo de intervenção. Todas essas
normas, sem dúvida, contribuem para o sucesso do empreendimento e
trazem consideráveis garantias para os membros da sociedade. No
entanto, são insuficientes para coibir fraudes como as que temos
detectado nesse trabalho de investigação parlamentar.

Apenas três dispositivos da lei cuidam propriamente do controle e da
fiscalização das cooperativas. O art. 92 aponta quais são os organismos
federais de controle. Os arts. 93 e 94 limitam-se a dispor sobre as
hipóteses e a forma de intervenção nas cooperativas. Seria importante
haver regras que estabelecessem a obrigação de as cooperativas
informarem os órgãos de controle, periodicamente, sobre sua situação
financeira. Também seria relevante pensar numa efetiva descentralização
desses órgãos, a fim de que possam se aproximar das entidades
controladas. Além disso, é interessante que se prevejam mecanismos de
cooperação entre os órgãos federais e estaduais. O Estado pode ser um
grande parceiro da União nessa empreitada. Embora o art. 103 da lei
sinalize nessa direção, é importante que se criem regras mais claras
nesse sentido.

Ademais, igualmente necessário seria promover maior integração entre
os organismos público de controle e fiscalização e a Organização das
Cooperativas Brasileii	- OCB. Esta última, juntamente com as
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Organizações Estaduais do Cooperativismo - OCEs -, concentram
competências voltadas para o estabelecimento de diretrizes para a
atividade cooperativista. Elas podem ser agentes dos mais eficazes no
controle e na fiscalização das entidades cooperativistas. A título de
exemplificação, pode-se mencionar os conselhos profissionais, como a
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB -, que exercem função de alta
relevância na fiscalização do exercício de determinadas profissões.
Possuem tribunais de ética que aplicam penalidades, algo que poderia
ser adaptado no que tange às cooperativas.

Aliás, vale lembrar que os arts. 107 e 108 da lei em análise prevêem
pagamentos que as cooperativas devem efetuar ao conselho. Tais
recursos poderiam ser melhor manejados se aplicados em atividades que
ampliem as formas de controle sobre as cooperativas. Não se trata. pois.
de estabelecer novas contribuições que venham a onerar as
cooperativas, mas de melhor direcionar os valores hoje cobrados dessas
instituições.

Sabemos, por outro lado, que. de acordo com o art. 22. 1, da
Constituição da República, pertence à União a competência para tratar da
organização, fiscalização e controle das cooperativas, por se tratar de
direito privado (civil ou comercial). Não pode o Estado federado
estabelecer normas sobre a matéria, salvo se houver autorização em lei
complementar federal, nos termos do parágrafo único do citado art. 22 da
Magna Carta brasileira.

Nada impede, porëm, que se apresente sugestão aos representantes
do Congresso Nacional, a fim de que se aperfeiçoe a legislação
cooperativista mediante a adoção de mecanismos mais eficazes de
controle dessas entidades.

Afinal, as cooperativas são uma forma de associação civil que lida com
o patrimônio alheio. Nelas se deposita o patrimônio de muitas pessoas
que só conseguem comercializar dessa maneira, associando-se a outras
que vivem situação semelhante. Tais entidades precisam de controle
rigoroso. Basta tomar como exemplo a legislação aplicável às instituições



financeiras em geral, bem como às instituições privadas que atuam no
ramo da previdência.

Por outro lado, a limitação de competência estadual não impede que o
Legislativo mineiro institua, em complemento à política estadual de
cooperativismo, programas de incentivo e recuperação de cooperativas,
sobretudo no caso das entidades que lidam com o café, tendo em vista os
prejuízos financeiros que tiveram em razão de gestões temerárias e até
mesmo fraudulentas, conforme apurado por esta CPI e por vários
inquéritos policiais instaurados em algumas regiões do Estado. Trata-se,
nesse caso, de assunto mais ligado ao direito econômico, matéria que é
da competência estadual suplementar, nos termos do art. 24, 1, da Carta
Política de 1988.

Nessa linha de raciocínio, é importante lembrar que muitas cidades
mineiras têm como fundamento de sua economia o cultivo do café. E
oportuno destacar que essas cidades praticamente pararam depois que
as cooperativas perderam sua saúde financeira e, conseqüentemente, a
credibilidade para a comercialização do café, o que acarretou
desconforto, revolta e prejuízos financeiros principalmente aos pequenos
produtores, que ficaram sem condições de escoar a sua modesta
produção. Para exemplificar, basta mencionar a situação da Cooperativa
Agrícola dos Pequenos Produtores do Vale do Paraíso Ltda. - COOAVAP
-, de Espera Feliz, que era uma instituição sólida, respeitada e
considerada o orgulho da cidade. Todavia, em razão das irregularidades
praticadas pela diretoria, atualmente é vista como a vergonha do
município.

A propósito, a legislação estadual que cuida da política de apoio às
cooperativas - Lei n° 15.075, de 5/4/2004 - possui muitos dispositivos de
caráter programático. São fixados programas de ação futura para o
Estado, dependentes de integração legislativa posterior. O art. 20
estabelece a competência do poder público para criar instrumentos e
mecanismos que estimulem o contínuo crescimento do cooperativismo,
prestar assistência técnica e educativa às cooperativas, estabelecer



incentivos financeiros e facilitar o contato das cooperativas entre si e com
seus parceiros. Especificamente no que tange aos estímulos creditícios,
destaca-se a obrigação de o Estado estudar mecanismos com vistas à
instituição de um Fundo de Apoio ao Cooperativismo, conforme previsto
no art. 11 da lei. Tal fundo tem por objetivos melhorar a gestão do
sistema cooperativista, fomentar projetos de desenvolvimento sustentado
e financiar atividades de capacitação, estudos. pesquisa e assistência
técnica. Também é obrigação do Estado, nos termos dos arts. 14 a 16,
promover a criação do Conselho Estadual do Cooperativismo.

Todos esses comandos da legislação estadual expressam idéias que
são importantes na formação de uma cultura de apoio, valorização e
reconhecimento das cooperativas no cenário sócio-econômico e que
carecem, para ter eficácia, não só de uma ação legiferante. mas de
medidas que podem ser tomadas diretamente pelos órgãos executivos do
Estado.

E sempre importante lembrar que não são poucas as cidades mineiras
que têm no cultivo de café uma das suas principais fontes de
subsistência. Também não custa repetir que é por meio das cooperativas
que pequenos produtores efetivamente conseguem escoar a sua
produção. Por tudo se vê que estamos diante de questões que
interessam não só a cada município cafeicultor, mas ao Estado como um
todo. Zelar pelo bom e seguro funcionamento do sistema cooperativista,
pela saúde financeira dessas instituições mineiras, notadamente das que
comercializam café, ë, antes de mais nada, cuidar do desenvolvimento
socioeconômico de Minas Gerais de modo justo e equilibrado.

Neste momento, afiguram-se ainda mais necessárias tais providências,
em especial no caso das cooperativas de café. Entre outras
irregularidades, esta CPI detectou graves problemas de gestão
administrativa e financeira ineficiente, ausência de mecanismos eficazes
de controle da ação dos Diretores e demais funcionários responsáveis
pela comercialização de café e, acima de tudo. a necessidade de se
pensar em formas de conceder suporte técnico e financeiro a muitas
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cooperativas que hoje se encontram em situação de absoluta insolvência.
Para tanto, é preciso dar efetividade aos dispositivos da Política Estadual
de Apoio ao Cooperativismo.

Neste ponto, cumpre trazer à colação parte do depoimento prestado a
esta Comissão pelo Sr. Ronaldo Scucato, Presidente da Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG. Ele fez elogios à Lei
n° 15.075, por força da qual hoje há um representante das cooperativas
na Junta Comercial com vistas a evitar que instituições mal constituídas
ou que não sejam autênticas prejudiquem a imagem das boas entidades
que atuam no mercado. Além disso, somente poderão participar das
licitações públicas e concorrências as cooperativas que estejam
registradas na OCEMG. Enfatizou, ainda, o Sr. Ronaldo Scucato a
necessidade de alteração na Lei Federal n° 5.764, que disciplina o
cooperativismo. Tramita, no Congresso Nacional, um projeto de lei com
vistas a alterá-la, porém este se arrasta desde 1968. Tal projeto resultou
de um trabalho de 350 horas de uma comissão nacional de juristas do
cooperativismo, presidida por ele. Segundo o depoente, todo esse
trabalho tem-se esvaído nestes 16 anos de espera pela aprovação da
matéria.

O Sr. Ronaldo Scucato fez críticas à autogestão de algumas
cooperativas que, mal administradas, foram liqüidadas e, em alguns
casos, arrastaram as cooperativas de crédito. Atribuiu tal fato à
importância dos conselhos fiscais. Quanto a isso, afirmou que o
SES000P tem realizado treinamentos para centenas de conselheiros
fiscais. buscando prepará-los melhor para o exercício de suas funções.

Entretanto, o depoente reconheceu que as irregularidades apuradas por
esta Comissão podem prejudicar as boas cooperativas. A credibilidade
poderia ser restabelecida mediante alterações na legislação, talvez
impondo aos dirigentes de cooperativas a responsabilidade de
depositários fiéis.

5 - CONCLUSOES
Conforme demonstrado alhures, esta Comissão detectou, ao longo dos



trabalhos de investigação parlamentar, a existência de vários inquéritos
policiais relativos ao desaparecimento de café. alguns dos quais
envolvendo Diretores e administradores de cooperativas. A tipificação
penal imputável aos indiciados é ampla, compreendendo os crimes de
roubo, furto, apropriação indébita, estelionato e formação de quadrilha,
todos qualificados no Código Penal Brasileiro. Em alguns casos, o
Ministério Público já adotou as providências cabíveis mediante o
oferecimento de denúncia ao Judiciário, nos termos da legislação vigente.

E oportuno salientar que, antes do término dos trabalhos, a CPI
conseguiu resultados positivos, entre os quais se destacam:

a) quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos Diretores da
Cooperativa Agrícola dos Pequenos Produtores do Vale do Paraíso Ltda.
- COOAVAP - pelo Juiz de Direito da Comarca de Espera Feliz:

b) decretação da indisponibilidade dos bens imóveis do Sr. Jaime
Junqueira Payne, da Sra. Maria Clara Junqueira e do Sr. Paulo Afonso
Gomes pelo Juiz de Direito da Comarca de Poços de Caldas:

c) proibição de o Sr. Jaime Junqueira Payne, ex-Presidente da
CAFEPOÇOS e ex-Gerente Financeiro da CAFECREDI, ausentar-se do
território nacional sem prévia autorização judicial, durante o prazo de
funcionamento desta Comissão. conforme decisão do Juiz de Direito da
Comarca de Poços de Caldas:

d) exoneração do Sr. Jaime Junqueira Payne do cargo de Secretário
Parlamentar da Câmara dos Deputados, com lotação no gabinete do
Deputado Silas Brasileiro. em razão dos indícios de irregularidades que
lhe foram atribuídas:

e) repercussão política e mobilização da sociedade para encontrar
soluções para o desaparecimento do produto e melhores formas de
administrar as cooperativas de café e de crédito rural em Minas Gerais:

f) mobilização dos cooperativistas e produtores de café para refletir
sobre o Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção
Agropecuária - RECOOP - e o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira -
FUNCAFE;
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g) debate referente ao controle das cooperativas de café pelos
Conselhos Fiscal e Administrativo e pelo próprio Estado, a fim de evitar
fraudes e sonegação fiscal;

h) suscitar o debate sobre a necessidade de se adotar uma nova
legislação federal sobre a Política Nacional de Cooperativismo, em
substituição à atual Lei n° 5764, de 1971.

A Comissão pôde verificar que os prejuízos causados aos cooperados,
na sua maioria pequenos cafeicultores, resultaram de má administração
de algumas cooperativas, cujos Diretores colocaram os interesses
pessoais acima dos interesses da instituição. O resultado de
comportamentos dessa natureza foi o endividamento de várias
cooperativas de café, algumas das quais em fase de liqüidação. como é o
caso da Cooperativa Mineira Agrícola de Muzambinho Ltda. - COOMAM -
e da Cooperativa Agrícola dos Pequenos Produtores do Vale do Paraíso
Ltda. - COOAVAP. Isso porque o art. 30 da citada Lei Federal n° 5.764
proíbe expressamente a falência das cooperativas. E lamentável que
instituições que gozavam de expressiva credibilidade, consideradas
cooperativas-modelos e geradoras de muitos empregos diretos e
indiretos, tenham suas portas fechadas em razão de desmandos
administrativos imputáveis à diretoria. Como exemplo, pode-se mencionar
a 000AVAP, de Espera Feliz, que era o orgulho da cidade e passou a
ser vista como a vergonha do município. Situação semelhante ocorreu em
Carmo do Rio Claro. Conceição da Aparecida e Poços de Caldas.

Diante do quadro que se nos depara, esta Comissão solicita as
seguintes providências às autoridades competentes:

a) ao Juiz de Direito da Comarca de Carmo do Rio Claro seja decretada
a prisão preventiva do Srs. Josué Rogério Soares e Natal Marcos Pereira,
proprietários do Armazéns Gerais Ouro Preto e da Exportadora de Café
do Carmo; Luciano Antônio Barreto, Welington Rosa e Leopoldo
Guimarães Vinuto;

b) ao Juiz de Direito da Comarca de Poços de Caldas seja decretada a
prisão preventiva do Sr. Jaime Junqueira Payne. ex-Presidente da
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Cooperativa da CAFEPOÇOS e ex-Gerente Financeiro da CAFECREDI;
c) ao Ministério Público Estadual a instauração de inquérito policial para

apurar delito de falsidade ideológica ou estelionato, em razão de
falsificação de assinatura da Sra. Rosa Simão Assad, em contrato
firmado com o Banco do Brasil, no qual figura como avalista a
000PARAÍSO;

d) à Advocacia-Geral do Estado a legalidade do convênio de parceria
celebrado entre a 000PARAISO e a C000AFEG, bem como a
viabilidade jurídica de ressarcimento aos cooperados da C000AFEG dos
prejuízos financeiros pelo fechamento dessa cooperativa;

e) ao Delegado da Policia Civil de Poços de Caldas o indiciamento de
Moacyr Gomes Nabo Filho, Paulo Afonso Gomes. Rita de Lourdes Forte
Gomes, Patrícia Helena Gomes, Manoel Barbosa Junqueira, Carlos
Henrique Vieira, Rogério Marcassa, Fábio Fernando Garcia Marques,
Fábio Bengtson, Irvânio Malaquias e Frederico Ozanam;

f) ao Promotor de Justiça da Comarca de Espera Feliz seja formalizada
denúncia contra os Srs. Luiz Gonzaga do Carmo Brinati, Dejacinto
Valentin, Braz GrilIo e Edimar Barbosa, ex-Diretores da COOAVAP:

g) ao Delegado da Polícia Civil de Guapé o indiciamento de Sérgio
Salvador dos Santos Oliveira, Douglas Soares Aguiar, Geraldo Magela
Parula Teixeira, Altedes Moscardini Damasceno, Eugênio Rita e Luílio
Antônio Bernardes;

h) Ao Delegado da Polícia Civil de Muzambinho o indiciamento de
Roberto Vieira de Souza, ex-Presidente da COOMAM: Pedro de Almeida
Machado, ex-Gerente Financeiro da COOMAM: e Aquiles Caetano,
empresário;

i) ao Secretário de Estado de Fazenda, a ampliação do número de
Fiscais da Receita Estadual em Minas Gerais e o controle mais efetivo
sobre as cooperativas de café;

j) ao Banco Central do Brasil o encaminhamento do resultado do
processo administrativo ao Ministério Público Federal. a fim de que este
órgão possa denunciar os responsáveis pelas irregularidades na
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CAFECREDI, com fulcro no relatório de auditoria realizado pela
CREDIMINAS;

1) ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento maior
divulgação do Programa de Desenvolvimento da Economia Cafeeira,
mantido com recursos do FUNCAFE, e a ampliação dos recursos aos
pequenos produtores;

m) ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento esforços para
proporcionar a exigência de realização semestral de auditoria contábil e
fiscal nas cooperativas e armazéns gerais por empresa devidamente
qualificada e credenciada pelo Ministério;

n) ao Presidente do Congresso Nacional empenho e agilidade para a
aprovação do projeto de lei que trata do cooperativismo.

o) à Organização das Cooperativas do Brasil - OCB - e à Organização
das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG - promoção de
ações educativas sobre a importância dos conselhos fiscais das
cooperativas como instrumentos de controle interno, a fim de se evitarem
irregularidades.

A Comissão encaminha cópia deste relatório às seguintes autoridades:
Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais: Srs. Nedens Ulisses Freire Vieira. Procurador-Geral de Justiça do
Estado; Fuad Noman, Secretário de Estado de Fazenda; Otto Teixeira,
Chefe da Polícia Civil do Estado: José Arcebispo da Silva Filho,
Superintendente-Geral da Polícia Civil;. Ronaldo Scucato, Presidente da
Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais; ao Presidente
da Organização das Cooperativas do Brasil - OCB -; aos Presidentes da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Rogério Correia, relator -

Sargento Rodrigues - Fábio Avelar - Domingos Sávio.
6 - Relação de Documentos Recebidos pela Comissão

ANEXO 1
Págs. 1 a 320 - Documentação entregue pelo Dr. Bráulio Stivanin
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Júnior. Delegado de Policia de Crimes contra o Patrimônio, de Poços de
Caldas, na reunião do dia 3/6/2004.

Págs. 321 a 324 - Documentação entregue pelo Dr. Márcio Lobato,
Delegado da Policia Civil de Belo Horizonte, em 816/2004.

Págs. 325 a 331 - Documentação encaminhada pelo Sr. Natal Marcos
Pereira, proprietário da Exportadora de Café do Carmo Ltda. e dos
Armazéns Gerais Ouro Preto, de Carmo do Rio Claro, em 9/6/2004.

Págs. 332 - Documentação encaminhada pelo Sr. Moizés Lemos.
Presidente da Cooperativa Agropecuária de Carmo do Rio Claro -
COOPERCARMO -, em 15/6/2004.

Págs. 332-A - Documentação enviada pelo Sr. João Messias de Lima.
Presidente da COOPFUNDO. em 17/6/2004.

Pags. 333 a 529 -Documentação encaminhada pelo Sr. Waullio Mattos
Oliveira, Delega da Polícia Civil de Espera Feliz, na reunião do dia
18/6/2004.

ANEXO 2
Págs. 530 a 571 - Documentação recebida pelo Deputado Adaiclever

Lopes, na reunião do dia 18/6/2004, em Espera Feliz.
Págs. 572 a 575 - Documentação encaminhada pelo Dr. João Bosco da

Silva Penha. Delegado da Polícia Civil de Guapé. em 21/6/2004.
Págs. 576 a 582 - Documentação entregue pela Diretoria da

Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas -
CAFEPOÇOS -, em 21/6/2004.

Págs. 583 a 615 - Documentação encaminhada pelo Dr. Régis Antônio
Reis Ferreira, Delegado Geral de Polícia de São Sebastião do Paraíso.
em 21/6/2004.

Págs. 616 a 640 - Documentação encaminhada pelo Dr. João Pedro da
Silva Filho, Delegado Regional da Polícia Civil de Varginha. em
24/6/2004.

Págs. 641 a 648 - Documentação entregue pelo Sr. José Rogério Lara,
Prefeito Municipal de Guapé, na reunião do dia 24/6/2004.

Págs. 649 a 699 - Documentação encaminhada pelo Sr. Wilson Ferreira
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da Fonseca. liqüidante da 000AVAP, na reunião do dia 24/612004.
Págs. 700 a 1001 - Documentação encaminhada pelo Deputado

Federal Carlos Melles, Presidente da COOPARAISO, em 24/6/2004.
ANEXO 3

Págs. 1002 a 1477 - Documentação encaminhada pelo Deputado
Federal Carlos Meiles. Presidente da 000PARAISO, em 24/6/2004
(continuação).

ANEXO 4
Págs. 1478 a 1878 - Documentação encaminhada pelo Deputado

Federal Carlos Melles, Presidente da COOPARAISO, em 24/6/2004
(continuação).

ANEXO 5
Págs. 1879 a 2308 - Documentação encaminhada pelo Deputado

Federal Carlos Melies, Presidente da COOPARAISO, em 24/6/2004
(continuação).

ANEXO 6
Págs. 2309 a 2707 - Documentação encaminhada pelo Deputado

Federal Carlos Melies, Presidente da COOPARAISO. em 24/6/2004
(continuação).

ANEXO 7
Págs. 2708 a 2797 - Documentação encaminhada pelo Deputado

Federal Carlos Melies. Presidente da COOPARAISO. em 24/6/2004
(continuação).

Págs. 2798 - Documentação encaminhada pelo Dr. Marcos Tadeu de
Brito Brandão, Delegado de Policia Civil de Carmo do Rio Claro, em
28/6/2004.

Págs. 2799 a 2800 - Documentação encaminhada pelo Dr. Carlos
Henrique Campos Lavai, Coordenador Substituto do Departamento de
Gestão de Informações do Sistema Financeiro do Banco Central, em
28/6/2004.

Págs. 2801 a 2820 - Documentação entregue pelo Sr. Severiano
Antônio Lara, na reunião do dia 1 0/7/2004, em Guapé.



Págs. 2821 a 2832 - Documentação entregue pelo Sr. José Luiz
Laudares, ex-Presidente da C000AFEG, na reunião do dia 1°/7/2004.

Págs. 2833 - Documentação enviada pelo Sr. Wilson Ferreira da
Fonseca, liqüidante da 000AVAP. em 1°/7/2004.

Págs. 2834 a 3234 - Documentação encaminhada pelo Dr. Flávio Tadeu
Destro. Delegado da Polícia Civil de Poço Fundo, em 2/712004.

ANEXO 8
Págs. 3235 a 3309 - Documentação enviada pela Sra. Maria Tereza

Junqueira Arantes, de Poços de Caldas, em 7/7/2004.
Págs. 3310 a 3344 - Documentação entregue pelo Sr. Maurício de

Souza Sobrinho, Presidente da C000AFEG. na  reunião do dia 8/7/2004.
Págs. 3345 a 3354 - Documentação enviada pelo Sr. Sérgio Ricardo

Salvador dos Santos, ex-empregdo da COOPARAISO, na reunião do dia
8/7/2004.

Págs. 3355 a 3418 - Documentação enviada pelo Dr. Samir Vicente
Ribeiro Blagitz, Delegado da Polícia Civil de Muzambinho, em 8/7/2004.

Págs. 3419 a 3796 -Documentação enviada pelo Sr. Wilson Ferreira da
Fonseca. liqüidante da COOAVAP. em 9/7/2004.

ANEXO 9
Págs. 3797 a 4441 - Documentação enviada pelo Sr.Wilson Ferreira da

Fonseca. liqüidante da COOAVAP. em 9/7/2004 (continuação).
ANEXO 10

Págs. 4442 a 5099 - Documentação enviada pelo Sr. Wilson Ferreira da
Fonseca, liqüidante da COOAVAP, em 9/7/2004 (continuação).

ANEXO 11
Págs. 5100 a 5763 - Documentação enviada pelo Sr. Wilson Ferreira da

Fonseca, liqüidante da COOAVAP. em 9/7/2004 (continuação).
ANEXO 12

Págs. 5764 a 6483 - Documentação enviada pelo Sr. Wilson Ferreira da
Fonseca. liqüidante da COOAVAP. em 9/7/2004 (continuação).

ANEXO 13
Págs. 6484 a 7064 - Documentação enviada pelo Sr. Wilson Ferreira da
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Fonseca, liqüidante da COOAVAP. em 9/7/2004 (continuação).
ANEXO 14

Págs. 7065 a 7635 - Documentação enviada pelo Sr. Wilson Ferreira da
Fonseca, liqüidante da COOAVAP. em 9/7/2004 (continuação).

ANEXO 15
Págs. 7636 a 7843 - Documentação enviada pela Superintendência

Estadual do Banco do Brasil em Minas Gerais, em 19/7/2004.
Págs. 7844 a 8116 - Documentação enviada pelo Sr. Luis Alfredo de

Almeida. Diretor-Presidente da CAFEPOÇOS. em 27/7/2004.
ANEXO 16

Págs. 8117 a 8805 - Documentação enviada pelo Sr. Luis Alfredo de
Almeida, Diretor-Presidente da CAFEPOÇOS, em 27/7/2004
(continuação).

ANEXO 17
Págs. 8806 a 8960 - Documentação enviada pelo Sr. Luis Alfredo de

Almeida, Diretor-Presidente da CAFEPOÇOS, em 27/7/2004
(continuação).

Págs. 8961 a 9002 - Documentação entregu pelo Gabinete do
Deputado Rogério Correia, relativa à CAFECREDI, de Poços de Caldas,
em 27/7/2004.

Págs. 9003 a 9207 - Documentação enviada pelo Dr. Baldonedo
Napoleão. Presidente da EPAMIG. em 28/7/2004.

Págs. 9208 a 9308 - Documentação enviada pelo Sr. Getúlio José dos
Reis, Presidente da COOMAM, em 3/8/2004.

ANEXO 18
Págs. 9309 a 9688 - Documentação encaminhada pelo Sr. Getúlio José

dos Reis, Presidente da COOMAN, em 3/8/2004 (continuação.
Págs. 9689 a 9859 - Documentação encaminhada pelo Sr. Osvaldo

Henrique Paiva Ribeiro, Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores da
Zona de Varginha, em 4/8/2004.

ANEXO 19
Págs. 9860 a 10595 - Documentação enviada pelo Sr. Osvaldo
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Henrique Paiva Ribeiro. Presidente da Cooperativo dos Cafeicultores da
Zona de Varginha, em 4/8/2004 (continuação).

ANEXO 20
Págs. 10596 a 11319 - Documentação enviada pelo Sr. Osvaldo

Henrique Paiva Ribeiro. Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores da
Zona de Varginha, em 4/8/2004 (continuação).

ANEXO 21
Págs. 11320 a 11898 - Documentação enviada pelo Sr. Osvaldo

Henrique Paiva Ribeiro. Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores da
Zona de Varginha, em 4/8/2004 (continuação).

ANEXO 22
Págs. 11899 a 12518 - Documentação enviada pelo Sr. Osvaldo

Henrique Paiva Ribeiro. Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores da
Zona de Varginha, em 4/8/2004 (continuação).

ANEXO 23
Págs. 12519 a 13123 - Documentação enviada pelo Sr. Osvaldo

Henrique Paiva Ribeiro. Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores da
Zona de Varginha, em 4/8/2004 (continuação).

Págs. 13124 a 13163 -Documentação entregue aos Deputados na
reunião realizada em Muzambinho, no dia 7/8/2004.

ANEXO 24
Págs. 13164 a 13740 - Documentação entregue pela Diretoria da

COOPARAISO, na reunião do dia 12/8/2004.
ANEXO 25

Págs. 13741 a 14270 - Documentação entregue pela Diretoria da
000PARAISO, na reunião do dia 12/8/2004 (continuação).

ANEXO 26
Págs. 14271 a 14422 - Documentação entregue pela Diretoria da

COOPARAISO, na reunião do dia 12/8/2004 (continuação).
Págs. 14423 a 14756 - Documentação enviada pelo Sr. Cezário

Baptista, liqüidante da Cooperativa Mineira Agrícola de Muzambinho -
COOMAM -, em 16/8/2004.
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ANEXO 27
Págs. 14757 a 15124 - Documentação enviada pelo Sr. Cezário

Baptista, liqüidante da COOMAM, em 16/8/2004 (continuação).
Págs. 15125 a 15126 - Documentação enviada pela Exportadora de

Café Guaxupé Ltda.. em 19/8/2004.
Págs. 15127 - Documentação enviada pelo Sr. Carlos Alberto Paulino

da Costa, Presidente da COOXUPE, em 19/8/2004.
Págs. 15128 a 15151 - Documentação enviada pela Sra. Ana Maria de

Sousa Silva, Oficial Substituta do Cartório do 2 0 Ofício de Jacuí, em
26/8/2004.

Págs. 15152 - Documentação enviada pelo Sr. Matusalém Vilela
Lemos, Presidente da Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança, em
26/8/2004.

Págs. 15153 - Documentação enviada pelo Sr. Osvaldo Henrique Paiva
Ribeiro, Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de
Varginha, em 26/8/2004.

Págs. 15154 a 15162 - Documentação encaminhada pelo Dr. Célio
Jacinto, Delegado de Polícia Federal de Varginha. em 26/8/2004.

Págs. 15163 a 15201 - Documentação entregue pelo Sr. Rogério
Marcassa, ex-Tesoureiro da CAFECREDI, na reunião do dia 9/9/2004.

Págs. 15202 a 15252 - Documentação entregue pela Sra. Maria Tereza
Junqueira Arantes. produtora rural, na reunião do dia 9/9/2004.

ANEXO 28
Págs. 15253 a 15254 - Documentação enviada pelo Dr. Marco Antônio

Pelucio, Tabelião do 1° Serviço Notarial da Comarca de São Sebastião do
Paraíso, no dia 9/9/2004.

Pág. 15255 - Documentação entregue pelo Sr. Alexis Polovanick.
Inspetor da CREDIMINAS, na reunião do dia 9/9/2004.

Págs. 15256 a 15263 - Documentação entregue pelo Sr. Jaime
Junqueira Payne, no dia 15/9/2004.

Págs. 15264 a 15268 - Documentação entregue pelo Dr. Hélio Guedes
de Oliveira, advogado do Sr. Fábio Fernando Garcia Marques, na reunião
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do dia 16/9/2004.
Págs. 15269 a 15296 - Documentação entregue pelo Sr. Marcus

Vinicius Francisco, gerente da CREDIMINAS, na reunião do dia
16/9/2004.

Págs. 15297 a 15339 - Documentação enviada pelo Sr. Luis Alfredo de
Almeida. Diretor-Presidente da CAFEPOÇOS, no dia 16/9/2004.

Págs. 15340 a 15432 - Documentação enviada pela Diretoria da
Cooperativa Agrícola Alto Rio Grande Ltda.. de Lavras, no dia 20/9/2004.

Págs. 15433 a 15712 - Documentação enviada pelo Dr. José Arcebispo
da Silva Filho. Superintendente-Geral da Polícia Civil, no dia 5/10/2004.

ANEXO 29
Págs. 15713 a 16211 - Documentação enviada pelo Dr. José Arcebispo

da Silva Filho. Superintendente-Geral de Polícia Civil, no dia 5/1012004
(continuação).

ANEXO 30
Págs. 16212 a 16617 - Documentação enviada pelo Dr. José Arcebispo

da Silva Filho. Superintendente-Geral de Polícia Civil, no dia 5110/2004
(continuação).
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- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento
Interno.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio
Carlos Andrada solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno,
para. nos termos do seu § 1°. transferi-Ia ao Deputado Sidinho do
Ferrotaco. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 60 minutos. Com a palavra, o Deputado Sidinho do Ferrotaco.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, pessoal nas
galerias, em especial parte de minha assessoria - Natália. Solange e
Graziela -, senhoras e senhores, na realidade tenho mandato há apenas
um ano e dez meses, pois o mandato de parlamentar é o único que
tenho. Como não tenho uma história bonita como a do Tião, falarei um
pouco de minha vida política.

Em 1990, era comerciante em São João dei-Rei, trabalhava em uma
empresa chamada Depósito Ferrotaco, que originou meu nome
parlamentar. e fui convidado para participar da Associação Comercial.
porque, em nosso município, já começávamos a sentir reflexos de que a
economia não ia bem. Portanto, era preciso montar uma grande diretoria,
formada de jovens empresários, capazes de representar a classe.

Em um primeiro momento, resisti um pouco. por egoísmo natural de
pretender cuidar apenas dos negócios e de não querer dividir o tempo
com a comunidade, podendo ajudar de alguma maneira a nossa
instituição e a nossa entidade representativa. Fui Diretor daquela Casa
por dois anos e Presidente por quatro. Havia o desafio de desenvolver um
projeto para São João dei-Rei que pudesse alavancar a sua economia.
Então, tivemos a idéia de criar um projeto denominado Estrada Real.
Com muito orgulho, digo que o projeto Estrada Real nasceu em São João
dei-Rei, em uma associação comercial. junto a várias entidades
representativas, que, por meio dos seus representantes legais, puderam
criar esse grande projeto. Universidades, sindicatos, associações e
companheiros, como o Atila Godoy, Profa. Ema Ramalho e vários outros,
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prestigiaram o projeto.
A Estrada Real ficou paralisado por dez anos, como um projeto virtual.

Ele só começou a acontecer quando a FIEMG tomou conhecimento, e,
por meio do Dr. Eberrar. fez com que o projeto Estrada Real se tornasse
realidade. Esse foi um dos maiores desafios da nossa vida.

Paralelamente, começamos a incomodar o poder público, porque, até
então, não tínhamos interesse político, principalmente no que me diz
respeito, mas o meio político ficou preocupado com a nossa atuação,
afastando-se. Qual seria o maior interesse: sermos parceiros ou nos
afastarmos, gerando a intranqüilidade de um concorrente político? Mas
aconteceu o contrário. Pretendíamos ser parceiros, e acabamos nos
tornando concorrentes políticos.

Um grande amigo. Enio Lombardi, resolveu lançar o meu nome para
candidato a Prefeito daquela cidade. Eu era um jovem comerciante que
não conhecia nada de política. Com 45 dias de campanha eleitoral, obtive
11 mil votos em São João deI-Rei. Em 1996, aconteceu a minha primeira
campanha política. Mediante tantos votos e com aquele interesse de
desenvolver o nosso município, parti para a segunda campanha eleitoral
em 2000. Também não fui feliz, porque obtive 18 mil votos, mas não
esmoreci, pois, no outro dia, lancei a minha candidatura para Deputado
Estadual, obtendo 35 mil votos apertados. Já que se tratava de uma
coligação entre o PT e PL. fui o sétimo e último do PL, com apenas 620
votos à frente. Isso me deixou muito feliz, porque, em momento algum
esmoreci e parei de correr atrás. Conseguimos, então, chegar a esta
Casa do Povo.

Nós. Deputados, somos eleitos no dia 3 de outubro e tomamos posse
no dia 17 de fevereiro, havendo uma lacuna muito grande. Como não
poderia permanecer em São João deI-Rei, vim para esta Casa, mas não
dispunha de gabinete, apesar de ser Deputado eleito. Então, coloquei a
minha cama e as minhas panelas no gabinete do Diniz, que nos abriu as
portas. Fiquei aqui por três meses e consegui me acostumar com a Casa.
Os Deputados, quando chegam a esta Assembléia Legislativa, apesar de



toda a estrutura e do atendimento da assessoria, ficam perdidos, tendo
de chegar um pouco antes, pois, se vierem somente no dia da posse,
ficam mais perdidos ainda. Sugiro que isso tenha de ser avaliado.

Fiquei muito feliz, porque fui eleito pelo PL e. imediatamente,
participando da Casa, tive uma aceitação muito grande. Criamos uma
Bancada do PI- bem pequena, mas coesa, composta por amigos, que me
deram sustentação o tempo inteiro.

Em um segundo momento, começamos a trabalhar. Com  muita honra e
orgulho, participei da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas. Junto com alguns companheiros. como os Deputados
Adalclever Lopes, Laudelino Augusto, Djalma Diniz, Weliton Prado,
tivemos a oportunidade de acompanhar o Ministro Anderson Adauto,
obtendo um conhecimento muito grande do Estado e das suas estradas.
Essa Comissão marcou-me muito por esse motivo.

Sou ainda membro efetivo da Comissão de Educação, Cultura, Ciência
e Tecnologia, que me deu a honra de ser o relator do plano de carreira
dos servidores da educação, com a Deputada Ana Maria Resende e os
Deputados Adalclever Lopes, Dalmo Ribeiro Silva e Weliton Prado.

Durante esse tempo que estive na Assembléia. tive muito orgulho de
apoiar um projeto maior. um projeto do Governador Aécio Neves, que
está realmente consertando o Estado de Minas, por meio dessa parceria
que a Casa se disponibilizou a ter com o Estado, nas divergências
políticas e partidárias que temos. o que representa a verdadeira
democracia, mas todos com um objetivo maior de desenvolver o Estado.
Nesses dois anos a Assembléia me deu a oportunidade de ter uma
experiência ímpar, pois meu único mandato político foi o de Deputado.
Tenho companheiros que já foram Prefeitos, Vereadores, mas eu só tive
este mandato. Mediante tudo isso, o Governador Aécio Neves, pela
nossa grande amizade e convívio no PSDB, meu partido de origem,
depois de sair para o PL por algum motivo político alheio a minha
vontade, me convidou imediatamente para voltar para meu partido de
origem. Voltei com a maior tranqüilidade, mas com a preocupação de ter
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a bênção do PL. Não houve trauma nem com a base: tivemos uma
negociação, e voltei para o PSDB. Voltando ao PSDB, fui convidado a ser
candidato a Prefeito de São João deI-Rei. Essa é uma missão que não
podemos negar, apesar de estar muito satisfeito nesta Casa, um lugar
muito bom de se conviver e aprender. Fomos para São João dei-Rei, e as
urnas foram uma bênção. Tive 30 mil votos para Prefeito, 60% da
votação, o que significa que o povo estava me chamando de volta.

Queria também, Sr. Presidente e Srs. Deputados. agradecer aos meus
assessores de gabinete e a todos desta Casa - Mesa, área administrativa,
técnicos, comissões, assessores, funcionários da Casa, seguranças.
"boys". cantineiros. Cito aí o Zé Carlos, de quem fiquei irmão por termos
uma aparência muito similar. Agradeço também aos garçons, às equipes
de manutenção e limpeza, faxineiras, que com carinho sempre
mantiveram meu gabinete muito limpo e cheiroso: à rádio da Assembléia,
aos jornalistas da Casa, aos profissionais da imprensa mineira,
especialmente à TV Assembléia e seus grandes profissionais, que me
deram a honra de levar o sinal da Assembléia à minha cidade, para que
pudéssemos mostrar nossos trabalhos. Esse foi um grande desafio.
Queria justificar para minha comunidade, para minha região o meu
trabalho. E em momento algum tive o receio de mostrar também o
trabalho dos meus companheiros Deputados. E nessa hora que vemos a
importância de levar a mensagem desta Casa Legislativa às pessoas,
para que conheçam o trabalho dos Deputados. tudo que fazemos aqui no
dia-a-dia, principalmente nas comissões, que realmente são o pulmão e o
coração desta Casa. Agradeço com muita firmeza a oportunidade de
termos o canal em São João dei-Rei. Agradeço aos Deputados, grandes
amigos que fiz, podendo conviver com grandes homens da vida pública
de Minas. Agradeço ao Governador, aos Secretários, ao corpo técnico,
que possibilitaram meu trânsito no Estado e que, com certeza, me
receberão com o mesmo carinho agora. como Prefeito.

Anteriormente, conversando com o Domingos Sávio, ele chamou-me a
atenção para uma coisa com a qual concordo, com vírgulas e letras. Dizia
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que nesses dois anos, além da experiência no Legislativo e da
convivência com nossos companheiros como legisladores, levamos
também a amizade do Estado. Imaginem um Prefeito que conhece todos
os Secretários, quase todos os chefes de gabinete, tem amizade com
todos os Deputados, com a Mesa e todo o Estado: com certeza sairá
daqui mais preparado. Não no sentido de administrar, porque isso vamos
aprender: mas no sentido de não ter dificuldade de estar em contato com
o Estado. Esse é um grande benefício para minha cidade de São João
dei-Rei. Com certeza estaremos trabalhando para São João dei-Rei, que
é cidade-pólo, mas com um compromisso com toda a região.
principalmente após a renúncia a um mandato de Deputado, para que
possamos servir a região.

Para finalizar, antes que meus companheiros se manifestem, queria
dizer que despedir-se é complicado. Despedir-se significa não voltar.
Chamo a atenção para o fato de que estou interrompendo meu mandato.
então peço um tempo para cumprir meu destino e. se reconhecido. volto
para esta Casa para continuar meu trabalho. Com muito prazer concedo
aparte ao Ermano Batista.

O Deputado Ermano Batista (em aparte) - Meu caro Sidinho. tenho
grande prazer e orgulho de cumprimentá-lo nesta oportunidade. Permito-
me discordar de V. Exa.. quando inicia o seu discurso dizendo que não
tem história. V. Exa. tem história, sim, e fornida, porque a história de cada
um tem a dimensão de seus próprios valores e de seu próprio caráter.

Durante quase dois anos, tive a honra de conviver com V. Exa. Como
membro mais jovem da família tucana, aprendi muito com o Sidinho do
Ferrotaco. V. Exa. é um homem determinado, corajoso, mas que não
abre mão da humildade e da simpatia que lhe são peculiares. Sidinho do
Ferrotaco é marca registrada.

Plagiando o poeta Castro Alves, ao se referir a Colombo, posso dizer
que V. Exa. também é talhado para as grandezas. para crescer, criar e
subir, continuando o novo mundo no peito, sente as seivas do porvir.

"Estatua de colossos, cansado doutros esboços", disse um dia Jeová:
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vai, Sidinho, abre a cortina da minha eterna oficina, levanta a bandeira
de São João, porque é esta a tua sina".

Vai em frente, Sidinho. Meus parabéns a você pela disposição de servir
e ao povo de São João, por escolhê-lo. Perdemos um Deputado, mas
apenas temporariamente, como V. Exa. mesmo disse. Com certeza, São
João ganha um grande Prefeito. Meu abraço fraterno e amigo.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Obrigado, Deputado Ermano
Batista. O meu respeito e carinho pelo seu trabalho. Nós, que tivemos a
oportunidade de trabalhar com o Deputado Ermano Batista, sabemos
que, além de um grande profissional. ele é também um sábio.

Concedo um aparte à minha querida Jô Moraes, grande representante
da liderança da bancada feminina.

A Deputada Já Moraes (em aparte) - Deputado Sidinho do Ferrotaco,
depois das palavras poéticas do nosso querido Presidente, Deputado
Ermano Batista. ficamos intimidados, porque talvez não consigamos
expressar nas palavras o nosso sentimento.

V. Exa. disse não ter tido uma história política, mas a sua eleição para
Prefeito é a demonstração maior disso. Um cidadão que se dedica a
trabalhar pela sua comunidade, escutando as necessidades e os anseios
do seu povo, doutora-se, forma-se, chegando ao estágio maior de
compreensão da política. A política não é um amontoado de sabedorias
adquiridas nos livros, e sim um acúmulo de sentimentos e esforços no
objetivo de responder às demandas da comunidade. E V. Exa. fez um
cursinho intensivo, absolutamente intensivo. Consolidou, em pouco
tempo, o primário, o ginásio, o secundário, e chegou à universidade, onde
concluiu o doutorado. As urnas deram a nota para V. Exa.. e as urnas são
a percepção do povo.

Muitas vezes, no exercício da política, ficamos presos às formalidades e
não percebemos o pulsar do sentimento do povo. Todos nós, que
desconhecemos a realidade concreta. cotidiana de São João dei-Rei,
ficamos gratamente surpresos. Esse jovem político, cuja expressão
pública se deu na eleição de Deputado, com menos de dois anos, é
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diplomado na maior universidade da democracia, a eleição.
Aprendi a conviver com V. Exa.. porque, no auge dos conflitos, sempre

está de bom humor para enfrentar as tensões e os conflitos que, muitas
vezes, vêm de fora para esta Casa.

Aprendi mais ainda quando V. Exa. foi relator de um projeto do qual
tínhamos diferenças ideológicas. Pelo fato de sermos de partidos
opositores, essas diferenças poderiam agravar-se mais ainda. Mas, na
relatoria do projeto do Conselho de Educação. V. Exa. teve urna enorme
abertura, urna capacidade ímpar de absorver as sugestões e as
contribuições que a Oposição estava dando. Isso foi possível porque V.
Exa. percebia que aquilo ajudava o Estado, ajudava a aperfeiçoar os
mecanismos de controle do sistema educacional do Estado. A dinâmica
da Casa não permitiu que avançássemos, não por causa de V. Exa.. que
deu sua contribuição na condição de relator. mas pelas idiossincrasias.
pelos conflitos e pelas opiniões diferenciadas, que ainda não permitiram
que chegássemos a um consenso.

Por isso digo que é a mesma sensação a que me referi há pouco. Não
posso imaginar esta Casa sem V. Exa. chegando na terceira fileira e nos
falando das preocupações que tem com as fundações, e que sempre
trouxe para este parlamento. Nós, da Oposição, somos contra as
OSCIPs, mas há as utilidades públicas em que o terceiro setor dará uma
contribuição muito grande, já que os municípios enfrentam uma herança
perversa.

Não estou despedindo-me. Espero ir a São João também. Que lá, em
seu gabinete, esteja instalado um escritório de representação parlamentar
da Assembléia Legislativa!

Conte conosco. Se derem condições para que possamos colocar
emendas orçamentárias, eu, por exemplo, colocarei uma para o conselho
municipal da mulher que V. Exa. criará, com certeza, em sua cidade, a
fim de estabelecer os programas de desenvolvimento dos direitos da
mulher. Conte com a nossa solidariedade absoluta naquilo que o povo de
São João dei-Rei necessitar, em que pese as divergências ideológicas
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dos partidos a que pertencemos. No exercício da sua administração,
conte conosco. Muito obrigada.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Obrigado, Deputada Jô Moraes.
Com certeza a Prefeitura de São João dei-Rei será uma extensão desta
Casa. Essa aia feminina representativa não é somente da Casa, mas de
todo o Estado de Minas Gerais. Vejo aqui duas senhoras ilustres,
altamente competentes, que já fizeram dois pleitos para São João dei-
Rei: um em relação às donas de casa e o outro, ao Conselho da Mulher.

Sintam-se à vontade. A Prefeitura e o povo de São João dei-Rei
receberão esta Casa, por meio de seus representantes, em tudo o que for
pleiteado. Será um prazer muito grande, ainda mais com essas
Deputadas, principalmente a Jô Moraes, que ensina aprendendo e
aprende ensinando.

As fundações. Deputada Jô Moraes, continuam lá. Muito obrigado.
O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Querido Deputado Sidinho

do Ferrotaco, querido amigo com quem tive a oportunidade de conviver
como membro da Comissão de Educação e também como membro da
Comissão de Transporte. hoje V. Exa. vai para São João dei-Rei, que
ficará sem um representante. Mas V. Exa. fez tantas amizades nesta
Casa que fez com que aquela cidade tivesse 77 representantes aqui.
Pode ter certeza de que tanto eu como os outros pares estaremos aqui
para servi-lo e também ao seu município, porque V. Exa. fez uma
profunda amizade com cada um de nós. Lembro o que disse o nosso
querido amigo e mestre, Deputado Ermano Batista, quando se referiu à
sua humildade.

Gosto sempre de lembrar que o mar é grande e poderoso porque tem a
humildade de estar a alguns centímetros abaixo de todos os rios. V. Exa.
se torna grande porque. acima de tudo, é bom ouvinte, amigo e humilde.

Como Presidente da Comissão de Educação, tive a oportunidade de
testemunhar que hoje os servidores da educação contam com plano de
carreira graças a V. Exa., que foi um brilhante relator. Posso dizer que
esse é um dos melhores planos de carreira aprovados por esta Casa. V.
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Exa. apresentou 18 emendas. que. em primeiro lugar, beneficiam o
servidor.

Parabéns, Deputado Sidinho do Ferrotaco! Tenha a certeza de que nos
lembraremos sempre de você. O homem é eterno quando a sua obra
permanece. e você deixou aqui grandes obras, a maior delas. a amizade.
Deus o abençoe. São João dei-Rei ganhou um grande presente: um
ótimo Prefeito. Obrigado, amigo Sidinho.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Obrigado. Deputado Adaiclever
Lopes. Eu e o Deputado Adaiclever Lopes temos grande afinidade.
Coincidentemente, percorremos o mesmo caminho nesta Casa, éramos
da Comissão de Transporte e fomos para a de Educação. Sinto gratidão
por V. Exa.. pois, na época da campanha. a sua bancada me deu grande
apoio - enfrentou forças fora do âmbito estadual para mantê-lo -, apesar
de sermos de partidos opostos. A minha gratidão e o meu respeito
sempre serão mantidos. Com certeza, estarei sempre aqui. Preciso
apenas de um tempo para organizar a casa para visitá-los.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Caro Deputado Sidinho do
Ferrotaco, permita-me chamá-lo de amigo Sidinho. Desde os primeiros
dias em que chegamos a esta Casa, fizemos uma amizade que, com
certeza, não está se encerrando com a sua despedida de Deputado.

No seu pronunciamento, V. Exa. disse que não possuía uma história
política para contar. conforme outros. Mas V. Exa. é que não quer contá-
ia. Na semana passada, estive em São João dei-Rei, onde participei de
algumas solenidades, e observei o carinho que V. Exa. nutre por aquele
povo. Não preciso me referir ao carinho do povo por V. Exa., que foi
provado nas urnas. Impressionei-me com o carinho que demonstrou pelo
povo, principalmente pelos mais necessitados.

E comum, ao passar as eleições, que o Prefeito eleito fuja do povo,
porque precisa descansar, preparar sua equipe e olhar outros
compromissos. V. Exa.. não. No final de semana. visitou aquele povo
carente. Estivemos presentes em escolas e na APAE e participamos de
um encontro de amigos. Com essa visita, repito, pude constatar o carinho
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que tem pelo povo.
Parabéns pelo seu trabalho nesta Casa. Estamos perdendo um grande

Deputado, mas São João dei-Rei ganhará muito. Conforme disse, está
apenas interrompendo este mandato. Com certeza, num futuro bem
próximo, estará aqui para continuar o trabalho.

Fiquei muito feliz em conhecê-lo e desfrutar a sua amizade. Parabéns,
Deputado Sidinho! Parabéns, São João dei-Rei, por tê-lo escolhido como
seu representante para os próximos quatro anos.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Muito obrigado, Deputado Paulo
Cesar, grande companheiro, com quem podemos contar a todo o
momento. Será um prazer recebê-lo em São João deI-Rei, que está
aberta aos Deputados que desejarem nos visitar. Certamente V. Exas.
me representarão aqui. Precisarei de muita força dos Deputados desta
Casa. Depois de organizar a Prefeitura de São João deI-Rei, virei aqui
visitá-los pelo menos um dia na semana.

A Deputada Lúcia Pacífico (em aparte) - Deputado Sidinho do
Ferrotaco. jovem Prefeito, desde que nós, da turma do primeiro mandato,
novatos e calouros, chegamos a esta Casa. V. Exa. nos cativou pelo
carisma e pela simplicidade, pela determinação e pela maneira de
conversar conosco. Certamente o seu mandato na Prefeitura de São
João deI-Rei, cidade que muito prezo e em que minha mãe estudou, terá
um enorme valor para o seu povo, que só tem a ganhar. Essa vitória
maravilhosa demonstra que V. Exa. tem um grande valor e promoverá
uma administração excelente. Peço a Deus que o ilumine para que saiba
escolher os seus assessores, pois V. Exa. tem uma história grande pela
frente.

Estaremos aqui à sua disposição para ajudar. Certamente V. Exa. há de
criar o PROCON de São João dei-Rei. Aliás, não sei se ele já existe.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Deputada Lúcia Pacífico, já existe.
A Deputada Lúcia Pacífico (em aparte) - V. Exa. pode ajudar a criar

outras entidades de defesa do consumidor e do contribuinte e fazer com
que a população de São João dei-Rei tenha uma consciência critica e



política dos seus direitos de consumidor, que nada mais são que direitos
plenos de cidadania.

Sidinho, vá em frente. Apostamos muito em V. Exa.
O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Muito obrigado, Deputada Lúcia

Pacífico. Aquele nosso trato... São João dei-Rei espera a extensão do
seu movimento, que é pequeno. V. Exa. precisa dar uma injetada nesse
movimento para que cresça mais. Estaremos à sua disposição.

A Deputada Lúcia Pacífico (em aparte) - Obrigada. Estarei lá.
O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Caro Deputado Sidinho

do Ferrotaco, desejo. neste momento, trazer não somente a minha
homenagem, mas também a do nosso partido, o PDT, à sua bela
caminhada no parlamento mineiro. Sinto-me feliz e orgulhoso por ter
convivido com V. Exa. nestes dois anos e pela proximidade das nossas
cidades - Juiz de Fora e São João dei-Rei. Certamente sempre
estaremos juntos para matar a saudade dessa nossa amizade.

Uma vez o nosso saudoso Ulisses Guimarães disse que a humildade é
a mãe da amizade. Tenho absoluta convicção de que V. Exa., que
chegou a esta Casa com tanta simpatia, ouvindo e participando de todos
os movimentos dos Deputados, conseguiu angariar uma amizade
praticamente unânime. V. Exa. levará para São João dei-Rei, bela cidade
historica, berço da nossa liberdade e símbolo do nosso Estado. a
admiração e, mais ainda, a esperança de todos os membros deste
parlamento. V. Exa., que é tão jovem, conseguiu a vitória, apenas em
dois anos neste parlamento, de realizar a tarefa e a missão de ser eleito
Prefeito da sua cidade. Muitos de nós, que estamos durante anos nesta
Casa, não conseguimos realizá-la.

Espero que tenha em seu coração esse sentimento enorme de amizade
e de gratidão. Além disso, que, em São João dei-Rei, seja o Prefeito que
temos a absoluta convicção de que será. E difícil encontrar um homem
público com tão grande generosidade como V. Exa. Que Deus o ilumine!
Encontrar-nos-emos muitas vezes nessa cidade para sempre receber
esse sorriso alegre e essa palavra cativante com que conquistou a todos
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nós. Seja feliz e um bom Prefeito para a nossa São João dei-Rei!
O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Obrigado, "Tião". Estaremos sempre

à sua disposição. Agradeço-lhe orientar-nos, passar a experiência e o
conhecimento que tem como homem público. São João dei-Rei está
muito próximo. Dividimos a Zona da Mata com as Vertentes. Meus
companheiros. principalmente a turma de Juiz de Fora, serão muito bem-
vindos.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Trago aqui um testemunho.
Em primeiro lugar, afirmo-lhe que a minha admiração por V. Exa. cresceu
durante a nossa convivência neste parlamento. Já o conhecia, sabia da
sua bonita história. Aqui, falou-se em história. Para nós, V. Exa. é um
exemplo, pois assume integralmente sua história. Ao assumir, de forma
carinhosa, no seu pseudônimo, no seu apelido, o nome da empresa
familiar, traz o trabalho para o seu próprio nome. Sidinho do Ferrotaco,
aquele que assume o trabalho como algo que o dignifica - e o dignifica
muito! Nesta Casa, como ninguém, V. Exa. trabalhou para São João dei-
Rei e para a região de Campos das Vertentes, a fim de que o Governador
Aécio Neves pudesse pôr em prática suas idéias. Sabemos que. sem a
aprovação do Legislativo, elas não passariam de intenções.

Sobre esse assunto, trago o meu testemunho. Em virtude do trabalho
que realizou em São dei-Rei e região, já nutria grande admiração por sua
pessoa. Tenho a felicidade de ser de Santiago, cidade vizinha e, de certa
forma, filha de São João deI-Rei. Por sermos vizinhos, como V. Exa.
disse, e como companheiros de partido. do PSDB, tivemos o privilégio de,
ao longo destes dois anos. construir uma amizade sadia, bonita. Agora,
se por um lado a Assembléia perde um de seus membros ativos, uma de
suas jovens lideranças, temos a satisfação de ver que São João deI-Rei,
que foi a Capital de Minas - e, de certa forma, ainda se expressa como
tal -, ganha esse grande administrador, esse jovem, competente e
atuante empresário, homem público de visão comprometida com as
questões sociais. Essa cidade oferece à política mineira e à política
brasileira grandes nomes: Tancredo Neves, Aécio Neves, Sidinho do
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Ferrotaco e tantos outros.
Tenho a certeza de que continuaremos com a nossa amizade: todavia,

espero dar continuação a essa parceria. Assim, poderemos trabalhar
juntos pelo Campo das Vertentes e pela nossa região. onde. ao  seu lado.
serei recebido com carinho, nos momentos de reflexão e de oração.
Sempre estivemos juntos, acompanhando o Senhor dos Passos, na
Sexta-Feira da Paixão. Estivemos juntos também em momentos de
alegria, quando, devido ao seu trabalho, a comunidade conquistava
melhorias. V. Exa. me convidou, mas não pude comparecer, para
acompanhar a melhoria da iluminação pública. Somos testemunhas de
que esse trabalho foi resultado de sua luta ao lado do Governador Aécio
Neves.

Continuaremos a admirá-lo e apoiá-lo. Sei que Prefeito precisa de
apoio. A sua humildade nos dá a certeza de que V. Exa. receberá esse
apoio de braços abertos. Como já fui Prefeito, sei que, mais que ninguém,
um Prefeito precisa de apoio. Por isso fazíamos aquela reflexão. Hoje. V.
Exa. tem todas as portas abertas, porque soube abri-Ias com diálogo e
responsabilidade. Cada Secretário de Estado o admira. Sabe que, como
Prefeito, será um parceiro íntegro, sério, e aplicará bem o dinheiro
publico.

Naturalmente, lutaremos por emendas, o que será feito por meio da
Assembléia Legislativa ou de parceria que saberá fazer com o Governo
do Estado. Parabéns pelo seu trabalho! Como V. Exa. sabe, todos os
meses estou em Santiago, ao lado de meu pai e de meus amigos.
Sempre que possível, vou a São João deI-Rei. Há cerca de 30 dias,
estive em São João dei-Rei, Tiradentes e Prados. Também sou
testemunha da admiração que o povo tem por V. Exa. Com  certeza, fará
um bom trabalho. Parabéns, Sidinho do Ferrotaco!

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Muito obrigado. Deputado Domingos
Sávio. Realmente estamos muito próximos. pois Santiago fica distante de
São João dei-Rei apenas 40km. Agora você se tornou co-responsável.
Invada a porteira, por favor.



O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Com muita honra, mas não
com a sua competência.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Meu amigo Prefeito, Sidinho
do Ferrotaco. No início de sua fala, V. Exa. afirmou que não tinha
histórico político. Na verdade, o povo não pensa assim, até porque hoje
não está apenas à procura de quem tem histórico político para governar a
cidade ou o País, mas à procura de quem tem competência. As urnas
demonstraram justamente isso. O povo tem visto em sua pessoa a
sinceridade, a capacidade para governar e fazer de São João deI-Rei um
resplendor dentro de Minas Gerais.

E é isso que desejamos a V. Exa.. que, durante os próximos quatro
anos, estará à frente de São João dei-Rei e, provavelmente, por mais
outros quatro. Sucesso! E que Deus o ilumine! Continue sendo como tem
sido durante estes dois anos. Deus o abençoe!

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Muito obrigado, grande
companheiro Gilberto Abramo, que, com essa paz e tranqüilidade na voz
e na palavra, é liderança emergente nesta Casa e também em seu
partido.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte) - Os que falaram já
expressaram o que eu gostaria de dizer. As vezes, nós nos encontramos
pelos corredores da Assembléia. e V. Exa. diz meu nome e outras coisas.
Eu, curioso para saber o significado de Ferrotaco, percebi, com a
explicação, que V. Exa. está muito próximo de mim. Vocês vendiam ferro
e taco, e eu assentava taco e usava ferro para fazer construção.

V. Exa., sendo ainda jovem, tem todo o vigor para trabalhar e lutar em
favor da cidade. O povo percebe quando trabalhamos com amor, o que
espero que faça, ou com intenções espúrias.

Sei que São João deI-Rei já foi Capital. Ouvi o Deputado Sebastião
Helvécio fazer referência à proximidade de Juiz Fora com a antiga Capital
do Estado, dizendo, ainda, ter assinado documento de alguém que queria
transformar não sei qual parte do Estado em região metropolitana.
Dependendo da forma como as coisas acontecerem. São João dei-Rei
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poderá ser região metropolitana, da qual fará parte a cidade de Juiz de
Fora.

Que Deus o abençoe, assim como a sua cidade. Tenha certeza de que
aparecerei por lá, porque há uma aproximação de Deus sobre nós.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Estaremos à sua disposição. muito
obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Deputado, um aparte.
O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Deputado Daimo Ribeiro Silva, meu

grande companheiro partidário, se me permitir. fui um pouco injusto com
o Deputado Weliton Prado, a quem concederei a palavra primeiramente.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Não foi não, eu estava apenas
brincando. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva foi quem fez a gentileza de
deixar que eu falasse antes dele. a quem quero agradecer.

Deputado Sidinho do Ferrotaco, sua eleição é muito significativa para o
Partido dos Trabalhadores, de duas formas. A primeira, porque
contribuímos para sua chapa, com o Vice, o Cristiano, um jovem
guerreiro, que era Vereador em São João deI-Rei. A segunda, porque
você contribuirá para que o Partido dos Trabalhadores tenha mais um
Deputado nesta Casa.

O terceiro motivo é o de mais alegria ainda por conviver com uma
pessoa tão carismática e simpática. Se fosse feita uma eleição de
simpatia na Casa, temos a certeza de que V. Exa. tiraria o primeiro lugar.
O José Carlos até disse que usaria o art. 167 para direito de resposta. E
verdade. O José Carlos estava na cantina e. como a pessoa que tem
mais informações na Casa. porque conversa com todo o mundo, sabe
que o conjunto de Deputados gosta de você. pelo seu jeito alegre,
sorridente, simples e que cumprimenta a todos.

Desejo que V. Exa. tenha felicidades e sucesso em sua gestão como
Prefeito de São João dei-Rei. Pedimos que Deus o ilumine. Aproveito
para mandar um abraço ao meu amigo Fuzatto, que foi Líder do PT nesta
Casa, que foi eleito Vereador em sua cidade. Tenho certeza de que ele
exercerá um excelente mandato. Desejo que V. Exa. também exerça um
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excelente mandato. Felicidades.
V. Exa. falou dos Deputados Sebastião e Domingos Sávio, da base

governista, mas também vou fazer um trabalho em sua cidade. Esta
semana vou entrar em contato com a Maura, que trabalhou muito tempo
com o Fuzatto, é da região e se incorporará à nossa equipe. Como já
disse, estou com muito gás, disposição e percorreremos o Estado. No
que pudermos contribuir em seu mandato de Prefeito em São João dei-
Rei, estamos à disposição. O Deputado Domingos Sávio falou sobre Ouro
Fino, mas também estaremos em Ouro Fino para o bem do nosso povo.
Estou com animação, com garra e com pique total. Um abraço,
felicidades e sucesso. Muito obrigado.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Muito obrigado, Deputado Weliton
Prado.

Conversei com o Vereador eleito Fuzatto, de São João dei-Rei, que me
pediu para dar um abraço nos Deputados aqui na Assembléia Legislativa.
Felizmente agora estou podendo transmitir aos companheiros e
funcionários da Assembléia o abraço fraterno do Fuzatto.

Deputado Weliton Prado, a sua jovialidade, a sua juventude, a sua garra
e determinação são qualidades importantes em um Deputado. Em política
temos de ser mesmo insistentes. Por exemplo, fui topetudo e insistente,
porque concorri pela terceira vez à Prefeitura de São João deI-Rei e
agora ganhei. Tive companheiros que concorreram pela quarta vez.

Em política, temos de ser insistentes, principalmente nós que buscamos
um ideal. Cada um tem o seu ideal, então não podemos entrar em
detalhes para não haver conflito. Você é um grande guerreiro. Lembro-me
de sua cara pintada, quando protestava pelos seus ideais. Aquilo me
marcou muito, porque mostrou a sua disposição de guerra e de luta.

Com certeza, você tem uma estrela que vai brilhar muito. Mas a vida o
vai tolher, burilar e polir. A vida é que fará isso, mas você será muito feliz,
porque é muito autêntico e corajoso. E uma pena que "bate" muito em
meu Governador! Mas política é política e estamos aí na luta.

Receba as minhas palavras como elogio e como um voto de sucesso e



de futuro. Tenho muita inveja de sua disposição, porque tenho quase o
dobro de sua idade.

As campanhas nas eleições tem-nos mostrado várias alternativas. Um
ponto muito importante é que a comunidade tem buscado os executivos
com experiência. Temos essa experiência na Casa. Fui feliz, porque o
povo quis me experimentar, mas vários Prefeitos foram eleitos porque a
comunidade acreditou em um trabalho que já foi feito.

Vocês, os mais jovens, têm a vantagem da garra e da determinação,
acima de tudo para a busca do bem do Estado de Minas Gerais. Tenho
certeza de que V. Exa. será reconhecido pelo seu trabalho e ainda
conseguirá, no futuro, vencer o desafio de chegar ao Senado Federal. E
uma coragem muito grande, mas de você, meu querido, podemos esperar
tudo. porque coragem você tem.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado.
Deputado Sidinho do Ferrotaco, bom amigo e companheiro. Devo dizer-
lhe, quase às 6 horas da tarde, que desde ontem este Plenário tem sido
palco de reflexões diferentes, de grandes embates, de grandes
discussões a favor da democracia. Estamos revivendo o que V. Exa. está
fazendo, vindo pela derradeira vez. Usa o microfone, como muitas vezes -
e muito bem -, defendendo a sua querida São João e os projetos do
Governador, trazendo a sua experiência política, dignidade, postura à
frente do nosso partido. Vejo, nesse conteúdo, desde a tarde de ontem,
um momento singular de nossas vidas. E a vida que marca a saída do
parlamentar desta Casa.

Permita-me também, neste momento festivo em que V. Exa. faz o seu
derradeiro pronunciamento, registrar a figura singular do nosso querido
Governador, Senador Eduardo Azeredo, tão pelo povo mineiro e por esta
Assembléia, que também marcou, de forma extraordinária, o
desenvolvimento do Estado e do País. Estamos orgulhosos, Senador, de
tê-lo mais uma vez na Casa de V. Exa. Muito obrigado por sua presença
nesta tarde, com o seu assessor.

Voltando, caríssimo Deputado Sidinho do Ferrotaco. sinto-me
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fortalecido para dizer que essas reflexões têm sido para nós um bálsamo,
um oxigênio para as nossas vidas. Caríssimo companheiro e amigo
Prefeito, tudo o que estamos vivenciando tem sido para nós
extraordinário e marcante. Deixo registrado nos anais desta Casa que
nunca vivemos momentos tão emocionantes. O seu discurso não é de
despedida, mas de interrupção. V. Exa. assinalou, de forma perfeita e
inteligente, que está saindo daqui para lá. Está trocando de local, de
gabinete, de localização. Tenha a certeza de que o parlamento mineiro, a
Bancada do PSDB e os Deputados que tanto o apreciam estarão sempre
com você, porque você fez a sua história e um grande rol de amigos. Esta
Casa tem o privilégio, muito grande, de fazer amigos, bons e leais. V.
Exa. conseguiu isso, de forma e grandeza ímpares.

Há poucos dias, tive o privilégio e a alegria de cumprimentar a sua mãe,
que ficou emocionada quando lhe disse o quanto é querido nesta Casa,
mas que está sendo roubado para São João. Todos nós também estamos
emocionados pela estima que lhe devotamos.

Trabalhamos em vários projetos na Comissão de Educação. V. Exa. foi
sempre determinado e sempre procurava conhecer o que é melhor para o
povo de Minas Gerais. Desejo que V. Exa. seja o Prefeito mais bem
aceito de São João, pois teve uma extraordinária votação de quase 70%
do eleitorado. Sabemos que fará muito pela sua querida São João. Seja
feliz, conte conosco a qualquer hora. Parabéns, felicidades!

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Obrigado. Registro sua disposição
para trabalhar. Advogado, homem íntegro, não mede esforços e atua em
todos os sentidos da vida parlamentar. Obrigado pelas considerações e
parabéns pelo seu trabalho.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Sem muita delonga, parabenizo-o
pelo pleito de São João dei-Rei e desejo-lhe sucesso em sua gestão
numa cidade tão importante para Minas. Todos já falaram sobre o
convívio com você. Estamos satisfeitos com a sua maneira de ser, com
seu brio, caráter e jeito alegre. Pela sua jovialidade, quem sabe em breve
não estará voltando a esta Casa? Sucessos, felicidades!
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O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Obrigado. E interessante lembrar
sua disposição para o trabalho. Esta Casa tem grandes figuras políticas,
e, com certeza, os jovens - na vitória da eleição - que aqui chegam têm
muito a aprender. Aqui é a Casa do povo, onde aprendemos muito.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Caro colega, se alguém
destas Minas Gerais perguntar quem é o Deputado Sidney Antônio de
Souza, muitos não saberão que é o Sidinho do Ferrotaco. Sidinho, na
vida há hora para tudo: nascer, morrer, chorar e sorrir. Também há a hora
de chegar e a de partir. Por estes dois anos, sinceramente, não o vejo
como um homem que está partindo. Você foi chamado para ser o Prefeito
de sua terra natal. Nesta Casa, não deixará de existir o Sidinho do
Ferrotaco. pela maneira alegre, festiva e amiga que nos tratou durante
sua permanência. Como muitos já falaram, devo encerrar, mas há coisas
que não podemos esquecer. "Tudo vale a pena se a alma não é
pequena". Fernando Pessoa. A sua alma é muito grande. Vá com Deus e
junte-se aos seus, porque. assim, será verdadeiramente o Sidinho que
aqui ficou. Um abraço.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Obrigado, a recíproca é verdadeira.
Realmente, aqui há grandes Deputados. Você, sem duvida, e um deles.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Com muita satisfação farei
aparte ao discurso de V. Exa. Agradeço-lhe a amizade e desejo-lhe
sucesso na nova empreitada.

Tenho certeza de que V. Exa. fará muito por aquela cidade. Agradeço
sua ajuda e seu carinho. Fomos parceiros e companheiros de partido, o
PL. Posteriormente. V. Exa. desfiliou-se do PL, filiando-se ao PSDB para
disputar a Prefeitura de São João dei-Rei, obtendo sucesso.

Peço a Deus que lhe dê sabedoria, paciência e discernimento para bem
conduzir e administrar São João dei-Rei, cidade conhecida
mundialmente. Devido a sua competência. tenho certeza de que V. Exa.
fará um bom trabalho. Tive o prazer de conhecê-lo, o que me deixa feliz.
V. Exa. é uma pessoa simples e prestou grande ajuda à Comissão e ao
partido, trabalhando em defesa do povo, o que foi demonstrado nas
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urnas.
Nosso gabinete estará à sua disposição. Farei o que puder para ajudá-

lo, mas creio que V. Exa. não precisará de minha ajuda. V. Exa. cativou-
me com sua sinceridade, lealdade, e nossa amizade ficará guardada para
sempre. Não houve exagero ao falarem a seu respeito. pois V. Exa. é
realmente muito simples. Vejo esse chamado como uma missão, na qual
haverá dificuldades, mas tenho certeza de que V. Exa. saberá administrar
bem os problemas. O Governador dará total apoio a V. Exa. Apareça em
meu gabinete para tomar aquele cafezinho morno. Obrigado por sua
amizade. De coração, desejo-lhe sucesso. V. Exa. tem tudo para
permanecer naquela cidade por oito anos. Peço a Deus que coloque a
mão poderosa sobre sua cabeça, abençoando V. Exa., sua esposa e
seus filhos.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Deputado Célio Moreira. fico feliz
pelo trabalho que V. Exa. tem desenvolvido junto à Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Citei essa comissão, da qual
participei, como a minha menina-dos-olhos. Fiquei feliz quando V. Exa.
assumiu a Presidência, pois demonstra interesse em ajudar no
intercâmbio entre o Estado e o Governo Federal, chamando a atenção
das estradas e dos benefícios não só para Belo Horizonte, mas também
para nossa grande barreira. Muito obrigado pelo apoio.

Sr. Presidente, é importante prestigiar os amigos, motivo pelo qual
abusei do meu tempo. Agradeço aos câmeras, que sempre nos
prestigiam no Plenário. A partir do dia l' de janeiro, trabalharemos com
afinco na tentativa de ajudar nossa grande São João dei-Rei. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério

Correia solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos
termos do seu § 1°, transferi-ia à Deputada Maria Tereza Lara. A
Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 60
minutos. Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Boa tarde, Sr. Presidente em exercício,



Deputado Rêmolo Aloise: Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres; Srs.
Deputados e Sras. Deputadas, Deputado Sidinho do Ferrotaco, quero
manifestar o nosso desejo de que realmente tenha todo o sucesso.
Esperamos que São João dei-Rei, cidade que é um símbolo para Minas
Gerais, seja um lugar feliz para se viver. Ela tem um significado histórico
muito forte para nos, e nos alegra saber que V. Exa. junto com o
Cristiano, nosso companheiro, poderão contribuir bastante e ter uma
unidade de projetos em sua administração. Sentimo-nos representados
lá, não apenas por sua pessoa, mas também pela de outros
companheiros que estarão com V. Exa., para administrar a cidade.

Desejamos fazer uma visita a São João dei-Rei, cidade que já
conhecemos e cujo povo aprendemos a admirar, pois ela representa
nosso Estado de uma forma muito preciosa.

Não posso deixar de registrar nesta Casa um fato extremamente
importante. O Presidente Lula publicou o Decreto n° 5.296, tão esperado
pelas pessoas com deficiências e pelos movimentos organizados que
defendem seus direitos. (- Lê:)

'O Governo Federal atendeu a uma demanda histórica dos movimentos
sociais que defendem os direitos dos portadores de deficiência: publicou
o Decreto n° 5.296. que regulamenta as leis federais que tratam da
acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida -
gestantes, pessoas com crianças no colo, pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos, obesos, entre outros.

A regulamentação dessas leis representa um passo decisivo para a
cidadania e para a inclusão de crianças. jovens, adultos e idosos com
deficiência ou mobilidade reduzida, fazendo com que a escola, a saúde. o
trabalho, o lazer, o turismo e o acesso à cultura sejam elementos
presentes na vida dessas pessoas.

A Lei n° 10.048 determina atendimento prioritário às pessoas com
deficiência e acessibilidade a sistemas de transporte. Já a Lei n° 10.098
trata da acessibilidade ao meio físico - edifícios, vias públicas, mobiliário e
equipamentos urbanos - e aos sistemas de transporte. de comunicação e



informação e de ajudas técnicas.
O decreto trata de cinco eixos principais: acessibilidade ao meio físico;

acesso aos sistemas de transportes coletivos terrestres, aquaviários e
aéreos: acesso à comunicação e à informação; acesso às ajudas técnicas
e à existência de um programa nacional de acessibilidade com dotação
orçamentária especifica. Esse programa já foi incluído no Plano
Plurianual 2004-2007, sob responsabilidade da Secretaria Especial de
Direitos Humanos, no âmbito da Coordenadoria Nacional para Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência.

Um dos pontos muito aguardados é a progressiva substituição dos
veículos de transporte coletivo. O prazo para essa substituição é de dez
anos, e é importante ressaltar que a exigência não onera as empresas de
transporte. já que esse prazo é o natural para a renovação das frotas. O
decreto também estabelece que todas as edificações construídas a partir
de sua publicação sejam acessíveis às pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida. Além disso, o Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES - criou uma linha de financiamento para que
empresários possam adequar suas instalações às necessidades das
pessoas com deficiência.

Outro avanço relevante do decreto foi a revisão dos conceitos de
deficiência física visual e auditiva definidos pelo Decreto n° 3.298, de
20/12/99. O nanismo e a ostomia passaram a ser considerados
deficiências físicas, a baixa visão passou a ser considerada deficiência
visual, e a deficiência auditiva foi definida como perda bilateral, parcial ou
total de 41 decibéis ou mais. Esses novos conceitos serão os norteadores
das cotas para pessoas portadoras de deficiência em concursos públicos
e no mercado de trabalho.

A elaboração do decreto resultou de um diálogo com a sociedade civil.
Ele ficou disponível para consulta pública de dezembro de 2003 a março
de 2004. Foi fruto de um trabalho intersetorial. Com a edição dessa
norma, será possível às associações de defesa dos direitos das pessoas
com deficiência e ao Ministério Público implementar, fiscalizar e aplicar



sanções pelo descumprimento das determinações legais.
Segundo dados do IBGE de 2000. o Brasil possui 24 milhões de

pessoas portadoras de deficiência, afora aquelas com mobilidade
reduzida, que também serão beneficiadas pela legislação.

A decisão do Governo Federal de apoiar a proposta dos países e de
declarar no Brasil o ano de 2004 como o ano ibero-americano das
pessoas com deficiência foi fundamental para que os órgãos
governamentais avançassem na elaboração de políticas públicas que
visem à inclusão desse segmento de brasileiros. Desde março, uma
extensa agenda de atividades vem sendo cumprida, permitindo o
fortalecimento da posição do Brasil no cenário internacional da defesa e
garantia dos direitos das pessoas com deficiência auditiva, física, mental,
visual e múltipla.

Um relatório elaborado pelas organizações não governamentais que
monitoram o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência.
apontou o Brasil como um dos cinco países mais inclusivos das
Américas, em um universo de 24 paises avaliados. A legislação brasileira
relativa ao tema, avançada, e a assinatura desse decreto reforçam ainda
mais a posição do País nesse "ranking".

Deixo essa informação a todos os movimentos que defendem os
direitos dos deficientes. Nesta Casa. cumprimento todos os que
contribuíram com o debate e com o avanço, não apenas em relação à
legislação que defende as pessoas com deficiência, mas também em
relação à fiscalização dessas leis. Realizamos audiência pública para
discutir o estatuto que defende as pessoas deficientes, elaborado pelo
Senador Paulo Paim. Há um projeto de nossa autoria na Comissão de
Saúde em processo de elaboração do relatório. Certamente, as
definições desse decreto contribuirão para aperfeiçoar esse projeto e
esse relatório.

Neste momento, agradeço o apoio de toda a Casa, representando o
Bloco PT-PCdoB e o nosso Líder Deputado Rogério Correia. A luta para
extinguir a exclusão social, ou seja, pela inclusão social, é um objetivo e
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um grande desafio que temos perseguido. O nosso bloco, assim como
outros Deputados desta Casa, tem diuturnamente lutado para essa
inclusão, objetivo prioritário do projeto democrático popular do Presidente
Lula, tanto que muitas ações concretas têm sido realizadas por esse
Presidente, como a elaboração desse decreto, que não foi feito de cima
para baixo, mas construído a partir da participação dos movimentos
sociais.

A participação popular no Governo do Presidente Lula tem sido uma
prática constante e um avanço da democracia direta.

Quero encerrar minhas palavras parabenizando o Governo Federal e
pedindo a Deus que continue abençoando suas ações e sua
determinação. Muitas forças contrárias, que não querem a inclusão
social, que não têm compromisso com a maioria da população, que
desejam que os privilégios permaneçam com um pequeno grupo, têm
tentando macular a figura do Presidente Lula e seu Governo. Mas não
conseguirão, porque realmente há uma determinação firme, e temos
certeza de que haverá um avanço cada vez maior na construção de uma
sociedade justa, fraterna e igualitária. Isso é o que todos nós
defendemos. Muito obrigado.

* - Sem revisão da oradora.
Questão de Ordem

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, gostaria de pedir o
encerramento de plano da reunião, uma vez que não temos quórum para
realização dos 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 logo mais, às 20 horas, de amanhã, dia 17, às 9 horas,
às 14 horas e às 20 horas, de sábado, dia 18. às 9 horas, às 14 horas e
às 20 horas, e de domingo. dia 19, às 9 horas, às 14 horas e às 20 horas,
nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.
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ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 3/12/2004

Presidência dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Fábio Avelar e João
Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do
Deputado Federal Ronaldo Vasconcelos - Palavras do Deputado Federal
Gilmar Machado - Palavras do Deputado Federal José Militão - Palavras
do Sr. Carlos Fernando Drumond - Palavras do Deputado Fábio Avelar -
Palavras do Secretário Marcos Montes Cordeiro - Palavras do Sr. Sidney
Jairo Zabeu - 1° Painel: Palavras da Sra. Maria Eliana Novaes - Palavras
do Sr. Emerson Silami Garcia - 2 0 Painel: Palavras da Sra. Leila Mirtes
Santos de Magalhães Pinto - Palavras do Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho -
30 Painel: Palavras do Sr. Vital Severino Neto - Palavras do Sr. Cláudio
Augusto Boschi - 4° Painel: Palavras do Sr. Paulo Sérgio Miranda
Schettino - Palavras do Sr. Vicente de Paula Pereira - Esclarecimentos
sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
Comparecem as Deputadas e os Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Fábio Avelar - Jô Moraes - João Leite - Márcio
Kangussu - Paulo Piau.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - As 8h33min,

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 Leite, 2°-Secretário "ad hoc, procede à leitura da

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa os
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Exmos. Srs. Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento que deu
origem a este evento; Deputado Federal Gilmar Machado, Relator da
Comissão Especial do Estatuto do Desporto: Deputado Federal Ronaldo
Vasconcelos, Coordenador da Conferência Regional; Deputado Federal
José Militão, Presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara
dos Deputados; Marcos Montes Cordeiro, Secretário Estadual de
Desenvolvimento Social e Esportes: Vital Severino Neto, Presidente do
Comitê Paraolímpico Brasileiro; Sidney Jairo Zabeu, representante da
Secretaria Municipal de Esportes de Belo Horizonte: Maria Eliana
Novaes, Subsecretária de Desenvolvimento de Educação, representando
a Secretária de Educação do Estado de Minas Gerais. Sra. Vanessa
Guimarães Pinto; Emerson Silami Garcia, Professor Titular da Escola de
Educação Física, de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional da UFMG;
Leila Mirtes Santos de Magalhães Pinto, Professora de Pós-Graduação
de Lazer da Escola de Educação Física da UFMG; Sérgio Bruno Zech
Coelho. Presidente do Conselho Superior Interclubes da Confederação
Brasileira de Clubes; Cláudio Augusto Boschi. Presidente do Conselho
Regional de Educação Física: Paulo Sérgio Miranda Schettino.
Presidente da Federação Mineira de Futebol - FMF -: Vicente de Paula
Pereira, Presidente da Associação de Garantia ao Atleta Profissional de
Minas Gerais - AGAP -; e Carlos Fernando Drumond, advogado,
representando o Presidente da OAB-MG. Dr. Raimundo Cândido Júnior.

Esclarecemos que o Sr. Carlos Arthur Nuzman. Presidente do Comitê
Olímpico Brasileioro - COB -, foi convidado para participar deste debate,
mas não pôde comparecer porque está adoentado. Desejamos-lhe
recuperação. O COB não enviou representante.

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

Regional de Minas Gerais do Estatuto do Desporto. Este evento é uma
iniciativa da Comissão Especial da Câmara dos Deputados criada para
debater e colher subsídios ao aprimoramento do Projeto de Lei Federal n°
4.784, que trata do Estatuto do Desporto.
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Palavras do Sr. Presidente
O Brasil inteiro torceu, durante os Jogos Olímpicos de Atenas, pelo

sucesso da ginasta Daiane dos Santos, das equipes de vôlei, de iatismo,
de futebol feminino, de natação, de atletismo e de tantas outras
modalidades esportivas. Emocionou-se com o feito heróico de Vanderlei
Cordeiro de Lima, que terminou como vencedor moral do percurso da
maratona, a prova final e mais simbólica do evento.

O País inteiro também acompanha, apaixonado, as partidas restantes
do Campeonato Brasileiro de Futebol, ora torcendo pelas vitórias do time
do coração, ora desejando o infortúnio dos times rivais, numa
demonstração do quanto esse esporte está impregnado em nossa
cultura, mobiliza os ânimos e estimula a convivência entre pessoas de
todas as idades.

Tais situações revelam apenas alguns aspectos da influência do
esporte em nossas vidas, associados ao sentimento de patriotismo, à
projeção do Pais por meio de suas conquistas em competições
internacionais, à identificação com um clube ou com determinados grupos
sociais, a momentos de lazer e de descontração oferecidos a milhões de
pessoas em forma de espetáculo.

Mas é desejável que não sejamos apenas espectadores em relação aos
esportes. A prática de exercícios regulares ou de alguma modalidade
esportiva é recomendação unânime entre os profissionais da saúde, seja
para aprimorar o condicionamento físico. prevenir doenças, equilibrar
tensões, seja, simplesmente, para nos propiciar sensações de prazer.

Para quem se dedica aos esportes de maneira mais sistemática, eles
podem representar ainda um forte instrumento de auto-estima, de
projeção social ou mesmo de realização profissional. Acrescente-se a
esses aspectos o papel educativo e integrador do esporte na formação de
crianças e adolescentes, especialmente daqueles que se encontram em
situação de risco social.

E natural, portanto, que os esportes recebam atenção especial dos
Governos Municipais, Estaduais e Federal e sejam considerados fator de
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desenvolvimento social na elaboração e execução de políticas públicas.
Nesse contexto inserem-se as discussões sobre o Estatuto do Desporto,
cujo objetivo maior é fomentar as práticas desportivas no País.

Comprometida com os temas de interesse relevante para a sociedade.
a Assembléia Legislativa de Minas Gerais sente-se honrada em ceder
sua estrutura e suas instalações para a realização desta conferência
regional, uma iniciativa da Comissão Especial da Câmara dos Deputados
criada para analisar o Estatuto do Desporto.

Contamos, na Mesa e no Plenário, com a presença de autoridades,
especialistas, profissionais e desportistas que têm muito a contribuir para
essa discussão, que se deseja ampla e democrática, para que sejam
beneficiados os diversos segmentos envolvidos com a regulamentação, a
organização, a disseminação e a prática dos esportes no País.

Temos a convicção de que as exposições, os debates e as sugestões
apresentadas neste encontro constituirão valioso subsídio para o
aprimoramento do Projeto de Lei n° 4.784, referente ao Estatuto do
Desporto, e para a formulação de políticas públicas voltadas para esse
setor.

Queremos agradecer a todos os presentes e a todas as pessoas e
instituições envolvidas com esta conferência, especialmente à comissão
especial da Câmara, representada pelos Deputados Deley, Gilmar
Machado e Ronaldo Vasconcellos, e às demais entidades que
participaram da organização do evento.

Tomara possamos, com estimulo e apoio às práticas desportivas, ver
nossos clubes conquistando mais títulos, nossos atletas subindo ao pódio
mais vezes nos palcos olímpicos e, principalmente, nossa juventude
encontrando mais alternativas para a realização pessoal e o convívio na
sociedade. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Federal Ronaldo Vasconcelos
Bom-dia a todas as senhoras e a todos os senhores, componentes da

Mesa: saúdo a todos na pessoa do Presidente, Deputado Adelmo
Carneiro Leão. Também saúdo o Deputado Fábio Avelar, grande
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responsável pela realização deste evento, e esse gigante da política
mineira, um craque, já que falamos de esportes, meu colega Gilmar
Machado.

Quero fazer uma rápida explanação sobre a situação que vivemos.
Estamos debatendo na Câmara dos Deputados o Estatuto do Desporto,
mas é importante vislumbrar que esse debate vai gerar uma lei. E bom
que os senhores e as senhoras saibam que já foi definido pelo Governo
que será implantado no Pais esse tão esperado estatuto pelas mãos
competentes e pela cabeça inteligente do relator. de Uberlândia, mineiro
como nós, o ilustre Deputado Gilmar Machado.

Depois de 22 anos de vida pública, posso dizer que nenhum dos
Governos - Municipal, Estadual ou Federal - priorizou ou pensou em fazer
uma gestão pública na área de esporte. E os senhores sabem disso mais
que eu: aliás, sofrem por isso muito mais que eu. Mas penso que algo
positivo já aconteceu nos âmbitos municipal e estadual, como o Sidney e
o Marcos mostrarão. Quanto ao âmbito federal. o Governo Lula criou, no
começo do seu mandato, o Ministério dos Esportes, o que já é um avanço
importante para a gestão pública do turismo: mas foi além, porque o
entregou a uma pessoa competente, o Deputado Federal Agnelo Queiroz.

Já éramos Deputados, eu e o Gilmar. quando votamos e foi sancionada
a lei de autoria do Agnelo e do Piva. Senador de São Paulo. Aqui quero
aguçar a cabeça das pessoas: há pouco tempo, presenciei a liberação de
R$1.000.000.00 para uma confederação de esporte. que está com a sua
documentação em dia: que apresentou um projeto adequado e que se
adapta à Lei Agnelo-Piva: e que está aplicando corretamente esses
recursos, aliás, fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União. Quero
chamar atenção para esse fato para mostrar a todos que há caminhos
para receber recursos na área federal. Mas é preciso lembrar que
devemos fazer tudo de forma planejada, organizada e trabalhar muito.

Peço licença ao Píazza e ao José Carlos, que estão na platéia e são
craques, apesar de sempre jogarem no time adversário do meu, em Belo
Horizonte, para dizer uma frase que sempre cito para meus
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companheiros de trabalho e de equipe: só pode improvisar quem é
craque como o Pelé; nós, cidadãos comuns, temos que pensar nos
verbos planejar, organizar e trabalhar, para que nossos esforços dêem
certo, principalmente. Deputados Adelmo, Fábio e Gilmar, na nossa
atividade parlamentar, pois improvisação é para craques, no exagero da
palavra.

Quero que os senhores e as senhoras tenham consciência da
importância desta oportunidade de fazermos esta conferência em Belo
Horizonte, o que é fruto de um artifício regimental ou talvez de minha
esperteza política. Mas não há problema em ser esperto, porque política
não é para puritano.

O nosso Pais é dividido em macrorregiões. Foi combinado que esta
reunião se realizaria no Rio, mas o pessoal de São Paulo não concordou.
Com a minha habilidade e com o apoio do Gilmar, do Deley e do Militão,
consegui trazer para cá esta conferência, que não estava no nosso
calendário. Confesso que até mesmo ampliou-se o calendário graças à
boa-vontade do Presidente da Comissão. Deputado Deley, do relator,
Deputado Gilmar Machado, e da minha humilde, mas definitiva
participação.

Repito que todos devem ter consciência da oportunidade que têm de
oferecer sugestões e orientar, porque faremos o Estatuto do Desporto
neste País. Pensaremos no futebol, sim, mas também nos outros
esportes, nos paraolímpicos, porque o nosso País pode ser gigante em
qualquer um deles. Vamos pensar também nos Jogos Pan-Americanos
de 2007, que se realizarão no Rio de Janeiro, e fazer um trabalho
adequado, porque o apoio necessário da Câmara dos Deputados vai
haver. De maneira organizada, planejada e com muito trabalho,
queremos que vocês aproveitem este momento aqui, nesta Assembléia
Legislativa de Minas, à qual tenho o prazer de retornar. Boa conferência
para todos, bom trabalho e que Deus nos ilumine. Obrigado.

Palavras do Deputado Federal Gilmar Machado
Sr. Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, nosso grande amigo e



companheiro; Deputado Fábio Avelar, na pessoa de quem agradeço aos
organizadores deste evento. Para mim é uma grande honra ocupar
novamente esta tribuna, de onde, por oito anos, tive o prazer de me
manifestar. Agradeço à maravilhosa equipe da Assembléia de Minas a
organização e a preparação do evento, e a seus funcionários, que
aprendemos a admirar e a respeitar. Foi aqui que aprendi um pouco do
que temos feito em Brasilia, desde o Regimento até a rotina de trabalho.

O Deputado Federal Ronaldo Vasconcelios propôs a realização desta
audiência aqui, e isso nem estava no calendário. Definimos que serão
cinco grandes reuniões no Brasil. uma por região. Pela habilidade do
Deputado Ronaldo. conseguimos que uma fosse realizada nesta Casa.
Também contamos, na Câmara dos Deputados, com o Deputado José
Militão.

A Câmara dos Deputados criou urna comissão específica de turismo e
desporto. Anteriormente, o desporto fazia parte da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto. Primeiro, cuidava-se da educação; depois,
gastava-se um certo tempo na cultura e, se desse tempo, discutia-se
alguma coisa de esportes. Nos últimos cinco anos, a Câmara dos
Deputados tem-se debruçado em legislações que entendemos essenciais
e fundamentais para dotar o País de uma nova mentalidade na área do
desporto.

A presença das autoridades é demonstração de seu empenho em
atender essa área. Vimos a atuação do Brasil nas olimpíadas e nas
paraolimpíadas. Depois o Vital falará como o Brasil está crescendo na
área do esporte. Nem imaginávamos que torceríamos por tantos atletas
maravilhosos do País, tanto olímpicos como paraolímpicos, como nossa
mineira Adria e tantos outros que trouxeram medalhas para este Pais e
que nos orgulharam.

O Brasil começou a descobrir outras modalidades esportivas - não só o
futebol, que é fundamental, mas o Brasil é mais amplo. Outras
modalidades crescem não só no esporte olímpico e paraolímpico, mas
em outras modalidades não olímpicas, que também precisam ser
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valorizadas, pois são fundamentais e importantes. O "skate" era
considerado há pouco tempo um esporte marginal de adolescente, e hoje
é um esporte importante, que gera emprego e renda.

O parapente e várias outras modalidades estão crescendo no Brasil.
Precisamos ter a consciência de que o esporte é importante para a
geração de emprego e renda. Somente a NBA. nos Estados Unidos,
movimenta mais recursos que toda a nossa cadeia do esporte. Devemos
considerar o esporte como elemento importante e central para o
desenvolvimento econômico e para a inclusão social.

Precisamos unificar a legislação esportiva brasileira. Não podemos
continuar com essa grande quantidade de leis, que impedem o trabalho
dos clubes. Sei que estão presentes vários batalhadores, pessoas que
trabalham em clubes, como o representante do Minas, que têm dado
grande contribuição ao esporte. Precisamos de uma legislação clara, que
apóie concretamente os clubes, dê tratamento correto aos atletas.
possibilitando que seja criada uma previdência. Os atletas, que recebem
tratamento diferenciado em relação aos profissionais de outras áreas,
também precisam de proteção.

Esse é o debate que desejamos realizar. O estatuto tentará unificar a
legislação esportiva brasileira. Como o futebol está passando por urna
crise, o Governo Federal editará uma MP do futebol, que será discutida
hoje, à tarde, por um grupo específico. Tive o prazer de relatar também o
Estatuto do Torcedor, que começou a organizar o futebol brasileiro.
determinando regras, ou seja, inicio, meio e fim. Um campeonato não
pode ser tão confuso a ponto de as pessoas não entenderem o que está
acontecendo. Muitos discordaram, julgando que o Estatuto do Torcedor
não funcionaria. Mas está funcionando. Os clubes podem vender carnês
do início ao final do campeonato, que começa a se estruturar.

Precisamos fazer mais alguma coisa. Discutiremos isso na MP do
futebol, que será editada até o dia 10. Será criada nova loteria,
possibilitando que os 80 clubes selecionados em primeiro lugar recebam
aproximadamente R$125.000.000.00. Depois será realizado um trabalho



visando aos demais clubes. No orçamento da União, neste ano, estamos
fazendo o esboço de uma lei de incentivo, que deverá movimentar cerca
de R$200.000.000,00, para apoiar o esporte brasileiro. Nunca tivemos
tais recursos. Isso sem falar na Lei Agnelo Piva. que possibilita que os
Comitês Olímpico e Paraolímpico desenvolvam algumas modalidades
que estão paralisadas no Brasil.

No próximo ano, teremos jogos escolares. Os jogos universitários terão
a cobertura da Rede Globo. Os recursos, oriundos dos Comitês Olímpico
e Paraolímpico, serão assim distribuídos: 5% para o esporte educacional.
10% para o escolar e 5% para o universitário.

Encerrarei minhas palavras porque, como relator. vim aqui para ouvi-
los. Colheremos, com muito prazer, as contribuições e sugestões de
Minas. Todos os que me conhecem sabem que o meu grande trabalho é
na área da educação. Em Brasília, iniciamos um trabalho na área do
desporto. O Cláudio, a quem agradeço muito, é um dos nossos
orientadores. Precisarei novamente de seu apoio, porque, na próxima
segunda-feira, realizaremos, no Rio de Janeiro, a última reunião, a fim de
apresentar o nosso relatório.

O Conselho de Educação Física tem sido um grande aliado na
discussão da educação física no Brasil. Queremos receber essas
contribuições para que o esporte seja um instrumento importante na
cadeia econômica de inclusão social e, acima de tudo, um instrumento
importante de saúde.

No estatuto temos uma questão que queremos tratar com muito
cuidado, o "dopping". Só neste ano mais de 15 pessoas morreram por
causa de aplicação de anabolizantes em academias que não dão
orientação. As pessoas, ao invés de utilizarem o esporte para melhorar a
saúde, estão utilizando-o para outros meios, com o uso de elementos que
não fazem bem para a saúde. O esporte tem que ser saudável, servir
para melhorar o desenvolvimento do espírito de solidariedade, de
disciplina e do lazer.

Bom trabalho a todos e muito obrigado à Assembléia Legislativa por
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essa contribuição. Podem ter certeza de que levaremos em consideração
as contribuições do povo de Minas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente Agradeço e registro a presença dos Deputados Paulo
Piau e João Leite.

Palavras do Deputado Federal José Militão
Sr. Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, Deputados Fábio

Avelar, João Leite, Paulo Piau e Gilmar Machado, gostaria de saudar toda
a Mesa e todos os presentes na pessoa do Vital, que é o Presidente do
Comitê Paraolímpico, cujos atletas tiveram um desempenho
extraordinário nas Olimpíadas de Atenas. Parabéns, Vital, seja bem-vindo
às terras mineiras.

Meus amigos e minhas amigas, é uma honra para nós estarmos aqui
hoje. na Assembléia Legislativa, que foi a nossa Casa de formação
política. Foi daqui que levamos para Brasília a maneira de fazer política
com seriedade, como é tradicional nos políticos de Minas Gerais.

Estou presidindo a Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos
Deputados, instalada pelo Presidente Lula em razão da criação do
Ministério do Turismo e do desmembramento do Ministério do Turismo
em Desporto. Em conseqüência desse ato. a Câmara dos Deputados
criou a Comissão de Turismo e Desporto, que era uma subcomissão da
Comissão de Indústria e Comércio. E o esporte, como disse Gilmar
Machado, era uma subcomissão da Comissão de Educação. O
desmembramento do Ministério do Turismo e do Desporto permitiu que
tanto o turismo quanto o esporte tivessem uma representação política na
Câmara dos Deputados. Nesta, principalmente na Comissão de Turismo
e Desporto, temos alguns craques. Temos craques em turismo, como o
Deputado Ronaldo Vasconceilos, o Deputado Alex Canziani, e temos
alguns craques na área do esporte, como o Deley, que foi jogador de
futebol do Fluminense e representa o Estado do Rio de Janeiro, e temos
o Deputado Gilmar Machado, que talvez seja o maior craque dos
esportes da Câmara dos Deputados.

O Gilmar gostou de se inteirar da legislação esportiva do País, e. devido
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a essa dedicação. recebeu prêmio do Presidente da Câmara. Deputado
João Paulo, que o nomeou relator desse importante estatuto. por meio do
qual começamos a debater os problemas do esporte brasileiro, o conjunto
das atividades esportivas do País, enfim, o regulamento definitivo para
todas as modalidades desportivas.

O futebol talvez seja o esporte que mais nos envolve. Nos finais de
semana, mais da metade da população brasileira dedica-se à sua prática.
Em todos os campos, em qualquer lugar, existe alguém organizando uma
pelada, nem que seja com time incompleto. E o grande movimentador da
massa brasileira e gera muita riqueza para o turismo. Estimamos que,
com a instalação dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro em 2007,
haverá um acréscimo de mais de 2 milhões de turistas nos próximos
cinco anos, até 2012.

Não irei delongar-me. Apenas desejo que Minas Gerais, como de
costume, traga grandes contribuições ao Deputado Gilmar Machado, para
que o relatório contemple o padrão da política mineira, em razão da sua
seriedade e competência. Esse Deputado também deverá ser o relator da
medida provisória que criará a Telemania, medida que permitirá que os
clubes se organizem melhor, tornem os seus balanços transparentes,
tenham coerência nos mandatos dos seus dirigentes, e que o futebol
brasileiro não seja um eterno devedor das contribuições sociais impostas
pela previdência. Além da função de manter em dia as contribuições
sociais relativas ao futebol. a Telemania prevê grande ajuda financeira
aos clubes não devedores, que poderão angariar recursos extras para
melhorar o time, movimentar os seus atletas, enfim, organizar melhor o
futebol brasileiro. Os devedores terão descontado da sua parte o que
devem à Previdência Social.

Parabéns. Deputado Adelmo. Gostaria que V. Exa. cumprimentasse o
Presidente da Assembléia pela organização deste evento. Agradeço
principalmente os funcionários da Assembléia Legislativa, de onde
levamos tanta experiência, e que sempre nos trata com muito carinho.
Obrigado.
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Palavras do Sr. Carlos Fernando Drumond
Exmo. Sr. Deputado Adelmo Carneiro Leão, Presidente da Mesa, Sras.

e Srs. parlamentares. professores, desportistas, caros colegas
advogados, demais autoridades e profissionais presentes, meus
cumprimentos.

Quer seja visto como instrumento de inclusão social, ferramenta
pedagógica educacional, manifestação cultural, opção de lazer ou como
negócio de rendimento, é sabido que o desporto carece de
regulamentação necessária à construção de sólidas bases para seu
crescimento.

Assim, melhor lugar não há que a Casa Legislativa para abrigar os
debates, mormente quando se busca, como hoje neste evento, a
participação dos mais variados segmentos da sociedade, imprescindível à
completa abrangência das proposituras legais.

A consolidação da legislação atinente ao desporto brasileiro, que se
fará através do estatuto que ora se debate, é ferramenta essencial à
melhor regulação das relações dele decorrentes, nos seus mais variados
aspectos.

E tomado tão-somente como exemplo dessa necessidade, o futebol, na
modalidade de desporto de rendimento, carece ser visto com a ótica da
profissionalização da gestão e também da total e completa
regulamentação.

Assim, a OAB Seção-MG, comparece a este evento com a
responsabilidade de contribuir na feitura de um dos mais importantes
instrumentos legais brasileiros e deste compromisso não se afastará.
Muito obrigado.

Palavras do Deputado Fábio Avelar
Bom dia a todos. Cumprimento os componentes da Mesa dos trabalhos

na pessoa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, nosso Presidente. Saúdo
todos os convidados e os ilustres visitantes na pessoa dos Deputados
Federais Militão e Gilmar Machado, que nos honram com sua presença.

Agradecemos ao Deputado Federal Ronaldo Vasconcelios a iniciativa



de trazer esta conferência para Minas Gerais, para que seja possível a
este Estado mostrar suas sugestões e sua voz num assunto de tamanha
importância, não só para Minas mas para todo o Brasil. Saudamos os
Deputados Ronaldo Vasconcellos, Milito e Gilmar Machado pela
iniciativa de trazerem esta oportunidade para os mineiros.

Registro minha satisfação por ter sido convocado pelo meu colega de
partido, Deputado Ronaldo Vasconceilos, para organizar esta reunião na
Casa do povo, a Assembléia Legislativa do Estado. Teremos um grande
trabalho no dia de hoje. Agradeço a confiança.

Agradecemos às entidades que participaram das três reuniões
preparatórias. Tivemos alguns problemas, mas. graças à compreensão
de todos os participantes, conseguimos estabelecer uma programação
que possibilitará debatermos todos os pontos relevantes deste importante
Estatuto do Desporto.

Ressalto o pouco tempo que tivemos para a preparação deste encontro.
Ainda assim, fizemos um planejamento adequado, e o assunto será
tratado em apenas um dia. Isso demandará de todos nós um sacrifício
enorme para alcançarmos nosso objetivo, que é apresentar ao nosso
ilustre relator, Deputado Gilmar Machado, a contribuição do povo de
Minas Gerais.

Faço um agradecimento especial à Assessoria da Assembléia
Legislativa, que nos forneceu todo suporte e apoio para que
realizássemos este evento. Agradecemos, também, ao Presidente Mauri
Torres e a toda a Mesa da Assembléia, que compreendeu a importância
da realização deste encontro.

Solicitamos aos que fizerem uso da palavra que se atenham ao tempo
de 15 minutos, que será dado a cada um. Embora seja curto o tempo, é
de grande importância escutar a palavra e a opinião de pessoas que
conhecem profundamente o setor.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Com a palavra, o Secretário
Marcos Montes Cordeiro.

Palavras do Secretário Marcos Montes Cordeiro
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Obrigado, Deputado Fábio Avelar. Cumprimento o Presidente Adelmo
Carneiro Leão: os Deputados Federais Ronaldo Vasconcelios, José
Militão e Gilmar Machado, relator dessa importante matéria. Cumprimento
o Sérgio Bruno, ex-Secretário de Esportes do Estado de Minas Gerais,
abraçando-o de forma carinhosa: os Deputados estaduais Paulo Piau e
João Leite, ex-Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes: o Prof.
Cláudio, em nome de quem abraço todos os professores de educação
física: o Presidente Kouros, em nome de quem abraço todos os
presidentes dos nossos clubes; o companheiro Sasso: o companheiro
Toninho Almeida, da nossa Secretaria: o Sidney: o Heleno, que aqui se
encontra, grande desportista, companheiro do esporte do Estado de
Minas Gerais; o Vital, Presidente do Comitê Paraolímpico, grande amigo
e companheiro de outras datas: o nosso eterno capitão Wilson Piazza; os
presidentes das federações: e o Schettino, Presidente da Federação
Mineira de Futebol.

Tentaremos, em rápidas palavras, expressar nosso sentimento, ao
mesmo tempo em que desejamos ao Gilmar muito sucesso pois este é,
hoje, um dos mais importantes projetos deste País.

Senhoras e Senhores, caros amigos, em nosso entendimento, o
tratamento dado ao esporte no contexto das políticas públicas é um
termômetro valioso para a medição dos avanços que estamos
construindo na sociedade brasileira. Durante quase toda a nossa história,
o esporte foi relegado a um plano inferior, na discussão e definição das
políticas públicas. Tanto nos meios políticos quanto nas áreas técnicas da
gestão pública e na própria sociedade, o esporte era visto quase como
uma forma de entretenimento. O único esporte que recebia maior atenção
das políticas públicas era a futebol, mas essa atenção era muitas vezes
voltada para um interesse político imediato.

No entanto, principalmente nos últimos dez anos, esse quadro começou
a mudar. Embora ainda não tenhamos atingido uma consciência política
plena da importância do esporte, hoje já temos uma visão mais clara do
seu papel como um caminho seguro para a inclusão social, melhoria da



qualidade de vida, formação ética das novas gerações, fortalecimento do
espírito cívico e da cidadania, geração de trabalho e renda, paz social e
saúde pública.

Os indicadores desse papel do esporte são inquestionáveis. Estudos da
ONU, por exemplo, estimam que cada centavo investido em esporte
representa economia de R$0.05 em saúde ao longo da vida do cidadão.
Em Minas Gerais, especificamente, estima-se que mais de 5.000
empregos diretos são gerados pelos eventos esportivos apoiados pela
Subsecretaria de Esportes, além de um número significativo de empregos
indiretos. Podemos afirmar que o esporte é uma das prioridades do
Governo de Minas Gerais. Uma prioridade estabelecida tanto pelo
Governador Aécio Neves quanto pela Assembléia Legislativa de Minas
Gerais e abraçada pela grande maioria dos municípios. Uma prioridade
que reflete os anseios da sociedade mineira. A vinculação do esporte à
Secretaria de Desenvolvimento Social é fruto dessa prioridade. Todos os
caminhos do esporte convergem para o desenvolvimento social.

Hoje, a atuação da Subsecretaria de Esportes de Minas Gerais está
assentada em quatro pontos fundamentais: a formulação e execução de
políticas e diretrizes de esporte e lazer: o estímulo às parcerias público-
privadas: o zelo pelo cumprimento da legislação e o planejamento, a
coordenação e a execução de projetos e programas esportivos. O
Governo de Minas Gerais desenvolve 15 grandes programas na área de
esportes. Programas já tradicionais, com longa trajetória, como os Jogos
do Interior de Minas, que neste ano mobilizaram 8.300 atletas de 161
municípios, e o Programa Curumim. que atende 4.600 crianças e
adolescentes em seus 24 núcleos. E programas novos, como o Programa
Campos de Luz, que. até 2007, levará iluminação para 300 campos de
futebol amador no Estado, ampliando o acesso ao esporte e contribuindo
para a redução da criminalidade e da violência, e o Programa Minas
Olímpica, que prevê a estruturação de um amplo sistema de apoio e
aprimoramento da prática esportiva em Minas Gerais. O Programa Minas
Olímpica é composto de três subprogramas: o primeiro, de inclusão
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esportiva, é direcionado para a otimização das aulas de educação física
nas escolas públicas: envolve 11.800 professores de educação física, a
distribuição de 14.200 "kits" de materiais esportivos para as escolas e irá
beneficiar mais de 4.400.000 alunos. O segundo, de excelência esportiva,
prevê o treinamento de jovens atletas em oficinas de atletas, vilas
olímpicas e centros de treinamento olímpico e o treinamento de atletas de
alto nível em Centro de Excelência Olímpica. O terceiro subprograma
prevê a criação do Sistema Mineiro de Desporto, com a mobilização das
instituições públicas e privadas vinculadas à prática esportiva em torno do
desenvolvimento do desporto no Estado.

Acreditamos que essas e outras ações da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes, algumas também muito importantes
desenvolvidas em parceria com o Governo Federal, como os Projetos
Pintando a Liberdade e Segundo Tempo, além de ações transformadoras,
como a Conferência Estadual de Esporte e a capacitação de gestores
esportivos, colocam Minas Gerais na vanguarda da formulação e
execução das políticas públicas para os esportes. Políticas que enfocam
o esporte como uma finalidade extremamente importante por si própria e
como um meio eficaz para a melhoria dos indicadores sociais. Esse
enfoque do esporte é um compromisso do Governador Aécio Neves e de
toda sua equipe de governo. O Deputado João Leite e o ex-Subsecretário
de Esportes Heleno Abreu abraçaram com muito empenho este
compromisso, e hoje esforçamo-nos para dar seqüência ao trabalho que
iniciaram, contando, sobretudo, com o entusiasmo, o idealismo e a
dedicação de um jovem de valor extraordinário, o Subsecretário Rogério
Romero, e com a competência dos Superintendentes Alexandre Massura
e Toninho Almeida e de toda a equipe da área de esportes.

Não temos dúvida de que o Estatuto do Desporto representa mais um
passo gigantesco da sociedade brasileira, não somente para a
valorização dos esportes, mas também para a construção da cidadania.
Assim como o Estatuto do Torcedor e outros instrumentos criados nas
últimas décadas, principalmente a partir da Constituição de 1988, o
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Estatuto do Desporto e ao mesmo tempo resultado e impulsionador do
surgimento de uma nova cultura na sociedade brasileira. Estamos
passando de uma cultura do privilégio para uma cultura da cidadania.
Obviamente, essa é uma passagem difícil, e erros podem ser cometidos.
No entanto, estamos concretizando avanços, e a própria sociedade, por
meio de iniciativas como esta conferência, nos indicará os rumos que
devemos tomar para o aperfeiçoamento desses novos instrumentos da
cidadania que conferem um novo tratamento a questões fundamentais
para o desenvolvimento do País.

Parabenizamos a comissão especial da Câmara dos Deputados criada
para analisar o Projeto de Lei n° 4.784 e a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais pela realização desta conferência regional. Parabenizamos
também o Sr. Ministro Agnelo Queiroz por seu trabalho no Governo
Federal, o qual apresenta resultados efetivos para o desenvolvimento dos
esportes no Brasil, resultados esses que se encontram evidenciados na
histórica participação brasileira nos jogos olímpicos e paraolimpicos.
Nesse sentido, destacamos que o esporte para a pessoa com deficiência.
é um capítulo especial em qualquer discussão sobre a importância das
atividades esportivas. Na pessoa com deficiência, o esporte revela, com
muita intensidade, o seu poder para a transformação da realidade, seja
no resgate da auto-estima, seja no desenvolvimento de habilidades, seja
na inserção social, seja no fortalecimento da cidadania, seja na própria
valorização da vida.

Externamos o nosso entendimento de que as políticas públicas para o
esporte são essencialmente políticas de desenvolvimento social e devem
estar integradas nas políticas tradicionalmente identificadas como sociais.

Mais uma vez, cumprimentamos o Deputado Fábio Avelar por esta
brilhante organização, assim como os Deputados Ronaldo Vasconcellos e
José Militão. Minas Gerais é sem dúvida um dos celeiros do esporte no
Pais e será sede de um dos maiores eventos do mundo, a Copa Mundial
de Natação, no Minas Tênis Clube, com o apoio incontestável do
Governo de Minas Gerais. por meio do Governador Aécio Neves. Mais
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uma vez abraço o Gilmar, a quem expresso nossa preocupação.

Ronaldo Vasconcelios se referiu à importância e à falta de incentivo ao
esporte. Permita-me o Deputado Ronaldo discordar. Deixei a Prefeitura
de Uberaba há poucos meses, e, não só naquela cidade. mas também
em muitas outras, a preocupação dos Prefeitos é extrema no que se
refere ao desenvolvimento do esporte. Os municípios precisam do apoio
do Governo Federal e do Governo do Estado.

Ressalto mais uma vez a importância fundamental dos professores de
Educação Física nesse contexto. A formatação de uma política pública
para o Estado não pode abster-se do crivo desses competentes
profissionais, que merecem toda a nossa consideração pelo excepcional
trabalho que vêm realizando principalmente nas escolas públicas.

Se investirmos na colocação de profissionais nas escolas públicas, com
certeza estaremos dando um excepcional passo em prol não apenas do
esporte como lazer, mas sobretudo do esporte por excelência. São duas
linhas que devemos seguir.

Conheço a experiência e a dedicação do Deputado Federal Gilmar
Machado. Somos de cidades vizinhas - ele, de Uberlândia, e eu, de
Uberaba. Sei de sua tenacidade. Quando abraça uma causa, vai até o
fim. O mesmo posso dizer do Deputado Fábio Avelar, cuja determinação
é inquestionável.

Neste dia realizaremos um excepcional trabalho, pontapé inicial para
ações futuras no esporte. Na semana retrasada. discuti com o Schettino a
necessidade de se pensar em eventos que gerem empregos e de fazer
do esporte um instrumento de inclusão social.

Estou nessa área há tempos, não com a competência dos que aqui se
encontram, mas com muito amor e dedicação. Este momento é histórico
para o Brasil. O esporte, sem dúvida, iguala todos nós, e. assim
igualados, faremos um País justo e melhor. Estamos certos de que, com
a cooperação dos excepcionais Deputados mineiros em Brasília, nosso
objetivo será alcançado.

Há poucos dias, Sidney, "Palhinha" e eu conversamos longamente a
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respeito da necessidade de se fortalecer o esporte nos municípios. É
nisso que estamos concentrando nossas forças.

Muito obrigado a todos. E que Deus os abençoe!
Palavras do Sr. Sidney Jairo Zabeu

Bom-dia. Por motivo de força maior, o Secretário não pôde comparecer
a esta reunião, mas incumbiu-me de fazer uma explanação sobre a
política social esportiva desenvolvida pelo município.

O tempo é curto para desenvolver tema tão importante. mas procurarei
fazer uma apresentação que englobe a política de esporte e a ação da
nossa secretaria com relação às atividades esportivas em Belo Horizonte.

Vamos apresentar as políticas públicas do Município de Belo Horizonte
para o esporte. Nosso trabalho está baseado em três pilares:
implementação e gestão de programas esportivos e de lazer: realização e
promoção de eventos esportivos e de lazer: e construção, revitalização e
manutenção de equipamentos esportivos.

Tal política tem por escopo três princípios, sendo a participação popular
o principal objetivo. Sem a participação popular. não haveria razão para
desenvolvermos essas políticas. Os outros dois princípios são a
descentralização e a intersetorialidade. Vocês podem ver neste gráfico
como se dá a administração da nossa política esportiva.

A ação do Governo Municipal terá em vista a intersetorialidade, que é o
principal fator para que todas as secretarias temáticas desenvolvam seus
programas e, com isso, atendam à população no que diz respeito à
política esportiva.

Temos vários programas sociais, esportivos e de lazer. O Recrear tem o
objetivo de proporcionar atividades de lazer nas nove regionais de Belo
Horizonte - o lazer e o esporte são garantias constitucionais -, de forma
descentralizada. As gerências de esporte da Capital estão divididas entre
as nove regionais, em áreas de vulnerabilidade social, permitindo uma
participação direta do povo.

O Programa Caminhar está dividido em duas vertentes. Consiste na
realização de atividades nas pistas de "cooper' e espaços similares, sob
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a orientação de profissionais de Educação Física, proporcionando
benefícios para a saúde das pessoas.

A segunda ramificação do Caminhar é desenvolvida nas escolas
municipais. O professor de Educação Física, por meio de testes de índice
de massa corporal, procura detectar a ocorrência de dois problemas que
hoje preocupam a Organização Mundial de Saúde e todos nós, que são a
obesidade infantil e a desnutrição. Atende aproximadamente a 84 mil
crianças e adolescentes em toda a rede escolar municipal.

O programa Vida Ativa atende hoje a cerca de 1.300 pessoas por mês,
entre crianças e adultos, que são beneficiados com atividades físicas e de
lazer. Atende a pessoas acima de 50 anos. Visa à melhoria na qualidade
de vida e está distribuído em 20 núcleos do município. Atende a 20
instituições de longa permanência, respeitando, assim, o Estatuto do
Idoso e o termo de ajustamento de conduta, por intermédio do Ministério
Público.

O programa BH Cidadania visa à inclusão social e à participação
popular direta, resgatando sobretudo o vínculo familiar em áreas de alta
vulnerabilidade social, por meio de atividades esportivas, culturais e
sociais, em intersetorial idade com as Secretarias de Assistência Social,
Cultura e Saúde.

O programa Esporte Esperança envolve aproximadamente 7 mil
crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 17 anos, divididos em 54
núcleos nas 9 regionais de Belo Horizonte. As atividades esportivas são
desenvolvidas em campos de futebol e quadras, também nas áreas de
vulnerabilidade social. As atividades são ministradas por monitores ex-
atletas.

O importante desse programa é que conseguimos, por meio do
Ministério do Esporte, realizar um convênio em que procuraremos maior
qualidade, ou seja, trazer hoje para o município a volta da alimentação
para essas crianças, o que é muito importante. Há um ditado que diz:
"Barriga cheia, coração contente". Então, é muito importante o retorno da
alimentação para essas crianças.
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Também conseguimos professores de Educação Física, que
administrarão diretamente atividades esportivas com qualidade.
respeitando a faixa etária, o sexo e a condição das crianças, em todo o
Município de Belo Horizonte. Acima de tudo. desejamos trazer qualidade
para essas atividades e esse programa.

O convênio do segundo tempo seria a participação em atividades físicas
e a complementação de jornada esportiva, após a escola. Há hoje. nas
escolas municipais, esse tipo de convênio, que atenderá esportivamente
essas crianças.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, realiza eventos
esportivos e de lazer, como a Copa Centenária, considerada como o
maior campeonato de futebol amador do Brasil. Ela envolveu, este ano,
mais de 130 clubes e foi uma competição de muita especificidade no
município. Há também a Corrida Rústica do PPD, para pessoas
portadoras de necessidades especiais, que. a cada dia que passa, ganha
maior espaço e maior expressão no cenário de políticas públicas: e o
torneio Esporte Esperança. que atende essas crianças em todo o
Município de Belo Horizonte. Apoiamos também eventos como a Corrida
BHlOkm, que, aliás, será realizada no mês de dezembro, e, no próximo
domingo, será realizada a VI Volta Internacional da Pampulha. Há
também o evento do combate ao câncer de mama. Então, a Secretaria
Municipal de Esportes, durante a sua gestão, vem apoiando esses
eventos.

Além disso, a Prefeitura tem como política a construção, a revitalização
e a manutenção de equipamentos esportivos. Temos aproximadamente
130 campos de futebol. 30 quadras. 21 parques. 33 pistas de cooper e
corridas e 59 praças.

Infelizmente, não temos muito tempo para detalhar essa política, mas
foi um prazer apresentar para vocês o que a Secretaria Municipal de
Esportes, por meio da política da Prefeitura, realizou ao longo dos anos.
Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Neste momento, iniciaremos os painéis. 0 primeiro a
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ser apresentado é sobre o tema " Desporto Educacional Escolar e
Universitário".

Palavras da Sra. Maria Eliana Novaes
Bom dia aos integrantes da Mesa e da platéia. Represento a Secretaria

de Estado de Educação para discutir um tema interessante para a área
educacional que, por uma série de razões, não está sendo tratado com a
importância devida.

Antes de iniciar a análise específica do projeto, apresentarei alguns
dados sobre a realidade da rede de escolas no Estado. Existem em torno
de 4 mil escolas da rede estadual e, em conjunto com as escolas
municipais, chegamos a aproximadamente 16 mil escolas. Dessas
apenas 4.700, incluindo as escolas particulares, possuem quadra
descoberta: apenas 1.213 têm piscinas, e apenas 1.400 possuem quadra
coberta: há ginásio de esporte em apenas 324 escolas, sendo que 200
desses ginásios estão na rede privada.

Esses dados são essenciais para a análise do projeto de lei que está
sendo discutido. São informações importantes. Não há como pensarmos
no desenvolvimento do desporto escolar sem dispormos de espaços
adequados para a sua prática.

Quanto ao projeto de lei, farei uma análise geral e uma análise mais
especifica do capítulo que trata do desporto escolar. No geral, o projeto é
muito complexo. Possui artigos de fundo, que definem a filosofia do
trabalho, e artigos relativos a aspectos muito operacionais. Sugiro que
seja alterado. Poderemos desmembrá-lo, verificando o que é especifico
de uma proposta de lei, e o restante seria objeto de decretos. Existem
itens de cunho muito operacional, que, na minha maneira de entender,
não deveriam ser tratados em um projeto de lei. O texto deveria preservar
espaços mais filosóficos, de organização geral, de preferência a aspectos
operacionais, que ficariam mais bem definidos como projeto de lei.
Entendo que a lei deve abranger as considerações gerais ou os
considerandos que aparecem nos diversos capítulos. Isso é específico de
uma lei. 0 restante seria objeto de decretos.
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O tema específico - Desporto Escolar - é tratado no art. 40, § 1°, 1, que
estabelece que "o subsistema do desporto escolar integra o sistema
nacional de desporto". O art. 6. X. dispõe que "cabe ao Estado assegurar
recursos para o desporto escolar". Aí começa a primeira dúvida.
Assegurar quais recursos? De onde serão retirados? No item referente ao
financiamento, essas questões não estão suficientemente explícitas. Os
recursos destinados ao desenvolvimento do desporto no capítulos
posteriores são os referidos para o desporto educacional? Ou estão
pensando em retirar parte do salário-educação, verba destinada à
educação, para esse fim? Muitas escolas não possuem equipamento
adequado porque os recursos disponíveis para esse fim não estão sendo
suficientes para dotá-las dessa estrutura. Usamos a verba do Salário-
Educação para a realização de atividades básicas. sem as quais as
escolas não sobrevivem. Se tivéssemos recursos disponíveis, as escolas
estariam suficientemente equipadas.

E muito importante esclarecer se esse dinheiro representa parcela além
do que já é verba para a educação ou se estão pensando em retirar parte
da verba da educação e destiná-la a esse fim. Se for isso, considero
inviável a proposta.

O Conselho Nacional do Esporte tem 17 representantes e apenas um
do subsistema do desporto nacional. Se fizermos uma análise do
Conselho. veremos que ele tem representação de instituições que, em
termos de cobertura, é muito menor do que a rede de escolas. Se o
segmento do desporto escolar passa a ser um segmento realmente
importante, ele tem que estar efetivamente representado no Conselho
Nacional de Esporte ou não será representado. porque será o único
representante do segmento do desporto escolar, concorrendo com 16
outros, que irá representar interesses muito específicos, e ficará difícil dar
o peso que se deve dar ao desporto escolar.

O art. 10 fala da Conferência Nacional de Desenvolvimento do Desporto
e diz que ela terá reuniões anuais com a intenção de propor políticas
públicas. 0 art. 11 fala do Fórum Nacional do Desporto, que se reunirá de
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quatro em quatro anos para subsidiar políticas públicas.
Nem a Conferência Nacional nem o Fórum estão representados no

Conselho Nacional do Esporte. Não se define qual a comunicação desses
entes com o Conselho Nacional do Esporte, que será o órgão máximo
definidor dessas políticas. A mesma coisa acontece com o Comité
Olímpico e com o Comitê Paraolímpico. Existe um detalhamento muito
diferente no projeto de lei. Ora ele é amplo demais, ora exclui. A
impressão é a de que ele foi sofrendo emendas e de que algumas coisas
se perderam ao longo do tempo.

O art. 27, § 2°, considera a existência de associações locais de esporte
apenas. Existem associações estaduais e até regionais que deveriam ser
mencionadas.

O art. 44. § 1°. IV. fala do credenciamento da entidade formadora junto
ao Conselho Tutelar. Tive dúvida sobre se seria essa a instância
adequada para o credenciamento da entidade formadora, Acredito que é
importante um parecer ou um pronunciamento do Conselho Tutelar, mas
não sei se ele dispõe de infra-estrutura que lhe dê condições para
credenciar uma instituição formadora na área desportiva. Estou
considerando a realidade dos nossos conselhos que, de modo geral, têm
uma estrutura muito precária, muito pequena e, até em número de
pessoas, bastante limitada.

Passando para os art. 66 e 67, quando se discute a questão do
desporto de base e a sua relação com os projetos socioeducativos para
menores de risco social, preocupa-me a visão de que o desporto de base,
ou seja, aquele desporto para formação do atleta, esteja previsto apenas
para jovens em situação de risco social. E muito perigoso identificar
atividade tida pelos jovens e pela população como uma atividade de
prazer e de alegria, que traz a disciplina e a formação do corpo, apenas
como uma atividade formadora de jovens em risco social. Aquele que não
está em risco social não pode se beneficar com o investimento nessa
área? Fica parecendo que o esporte irá virar o corretivo desses jovens.
Sabemos que no esporte, principalmente na área do futebol, existem
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pessoas que eram menores de risco, que foram acolhidos em alguns
clubes e que hoje têm uma trajetória brilhante. Mas talvez essas pessoas
não fossem exatamente pessoas de risco social: poderiam ser pessoas
pobres, que viviam em áreas de favela, mas que não eram de famílias
desagregadas nem estavam ingressando na área do crime. Acho que não
é educativo identificar o esporte. especialmente o desporto de base, de
uma forma tão estreita para essa finalidade.

O Título 6 e os artigos seguintes tratam especificamente do projeto
educacional. De acordo com o art. 83, os sistemas de ensino definirão o
papel do desporto escolar. Isso é interessante, mas, se a idéia é criar
uma legislação nacional que defina a questão do desporto em linhas
gerais e filosóficas, será melhor que haja acordo entre o Ministério da
Educação e o Conselho Nacional de Educação, de forma que essa
proposta contemple diretrizes explícitas para o tema.

Nesse mesmo artigo, há a exigência de que as escolas só sejam
autorizadas à medida que dispuserem de espaços específicos para a
prática de esportes. Lembro-lhes os dados apresentados inicialmente.
Essa medida colocará a grande maioria das nossas escolas na situação
de não ter condições de receber autorização. Então, esse artigo é irreal.
Seria mais importante propor que, gradativamente, num prazo
determinado, as escolas fossem supridas com esse espaço. Até porque
temos dúvidas. Será que todas teriam espaço físico para se adequarem à
medida? A construção de ginásios poliesportivos e de quadras cobertas
demanda espaço. Em algumas regiões, tal espaço não existe. Além
disso, seria fundamental que o aluno tivesse acesso à prática esportiva,
não necessariamente na escola. Alguns espaços públicos poderiam ser
disponibilizados para uso da rede escolar.

Assinamos convênio com o Presidente da Federação de Clubes de
Minas Gerais, presente neste evento, para abrir as praças dos clubes
filiados à Federação aos alunos da rede pública estadual. Assim, eles
poderão retornar no contraturno e praticar atividades educativas e
desportivas nesses locais. Não sei se o País comporta essa duplicação
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de espaços neste momento, não tendo muitos clubes - recreativos e
esportivos - seus espaços construídos a partir de financiamentos e
investimentos públicos.

Chamo a atenção para outro aspecto. A situação das escolas estaduais
relembra a questão inicial que abordei: "quem financiará a adequação e
com que recurso?". O título seguinte trata desse tema. O art. 141 discorre
sobre a prioridade dos recursos públicos para o desporto educacional. A
cópia do projeto que a Assembléia me enviou se refere ainda à receita de
bingos. Não sei como isso ficará, tendo em vista que essas casas estão
fechadas. O art. 142 propõe a destinação de 10% a 85% dos 2% da
arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e
similares, excluídos os prêmios. mais 15 0 c para o desporto educacional.
que viria das loterias esportivas. Os recursos serão muito bem-vindos,
mas acreditamos que esse projeto deveria definir linhas mais claras,
estabelecendo o percentual a ser aplicado na educação básica e no
ensino superior e a forma de destinação. Da mesma maneira, a questão
do Fundo de Promoção de Desporto Educacional e a Bolsa-Atleta
merecem maior detalhamento porque, como proposto, não poderão ser
diretamente administrados sem problemas.

São essas as nossas sugestões. Agradecemos a oportunidade que a
Assembléia está dando à Secretaria de Educação de se pronunciar neste
momento. Obrigada.

Palavras do Sr. Emerson Silami Garcia
Cumprimento os membros da Mesa, ex-colegas, ex-professores e

atuais colegas do Conselho, especialmente o seu Presidente.
Minhas funções atuais não estão muito relacionadas com o desporto

educacional, escolar ou universitário, mas toda a minha vida foi ligada ao
esporte. Passei por todas as etapas do esporte. Desde 1988 atuo no
futebol, que é um esporte profissional. de competição. Participo em outras
áreas e tenho uma vivência boa no esporte. Acho que participei de tudo
que pode ser feito em termos de esporte.

Como atleta, não fui tão bom. Desde criança tenho nove graus de
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miopia e. apesar de ter tentado outros esportes, acabei me dedicando ao
atletismo, que me deu uma nova vida. O esporte representou
praticamente tudo o que consegui em minha vida.

Comecei a praticar o atletismo no Colégio Estadual Central. Tenho uma
vida ligada ao esporte e contribuirei com minha experiência, dizendo
como tenho visto o esporte ao longo do tempo.

O Estatuto do Desporto representa um grande avanço para o esporte
brasileiro. Todos nós devemos nos esforçar para que artigos contendo
idéias corporativistas e ideologias nocivas ao desenvolvimento do esporte
não sejam incluídas nesse documento. A importância do Estatuto do
Desporto dependerá da maneira como for elaborado. Essa é uma
oportunidade ímpar de contribuirmos na sua elaboração.

Minhas críticas são construtivas. Apesar de ser professor de Educação
Física e doutor em Fisiologia, fiquei sete anos na Escola de Direito. Há
interpretações que dizem que desporto educacional é uma coisa. escolar
é outra e universitário é outra. Isso não é verdade: é desporto
educacional, escolar e universitário. Minha vivência no esporte há 35
anos me autoriza a dizer que todo desporto é educacional. Isso será
corrigido na redação da lei.

O desporto educacional será oferecido como conteúdo curricular. O
conteúdo curricular no ensino básico se refere à aula de Educação Física
e pode ser confundido com o esporte. A tarde, nas oficinas, isso poderá
ser revisto.

No item 5: "...complementar a atividade escolar", a palavra
"complementar" tem de ser retirada, porque a Educação Física é
essencial à atividade escolar, é parte da educação e tem de deixar de ser
vista como um anexo.

Acho que as escolas não podem funcionar sem um espaço para a
Educação Física, e, logicamente, isso envolve atividades esportivas.
Tem-se de resolver o problema, seja por meio de convênios, seja por
outra forma. A Educação Física é parte essencial da educação. não
apenas um complemento.
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No mesmo art. 76, § 2 0 , temos algo que parece ter sido inserido
posteriormente porque demonstra uma ideologia: "O Subsistema Nacional
de Desporto Educacional tem por finalidade zelar pela preservação dos
elementos de desenvolvimento integral da pessoa humana, evitando-se a
hipercompetitividade e seletividade". Eu, como profissional de Educação
Física, professor universitário há mais de 30 anos, sinto-me ofendido com
o fato de alguém achar que os profissionais de Educação Física, no
século XXI. neste terceiro milênio, estão pegando pobres crianças
coitadinhas e submetendo-as a loucuras esportivas. Isso pode ocorrer
esporadicamente, como ocorrem outras coisas: prostituição infantil, droga
na porta ou dentro de escola, etc. Trata-se de um erro da Educação
Física, mas não é regra geral. E uma minúcia de que não há necessidade
de se cogitar. E uma ideologia. Na Educação Física, temos profissionais,
professores que são contra o esporte. Essa é uma realidade que os
Deputados devem conhecer. São professores de Educação Física que
abominam o esporte, achando-o elitista, capitalista. instrumento do
capitalismo para subjugar o mundo, etc. Essa mentalidade não pode
perdurar. Todas as áreas ligadas à Educação Física são importantes.

"A organização dos programas de Educação Física...... Isso caracterizou
esporte educacional como aula de Educação Física e tem de ser mudado
ou consertado.

No art. 77. III: "As competições serão caracterizadas por arbitragens de
cunho pedagógico". Ora, quem escreveu isso não tem noção do que está
tratando. Toda arbitragem tem cunho pedagógico. Atualmente, assisto
aos jogos do infantil, do juvenil e dos juniores do Cruzeiro, vendo que os
árbitros atuam exatamente para corrigir, para disciplinar. Gostaria de
saber o que é uma arbitragem de cunho não pedagógico. Isso não existe.

Quando se fala do desporto escolar: "Entende-se por desporto escolar a
atividade realizada nas instituições de educação básica e tratada como
tema da cultura corporal, da saúde integral e da ocupação do tempo
livre". Isso permeia em outros artigos, e tem-se de juntar tudo num único
lugar. Não há necessidade de se falar a mesma coisa em três, quatro
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tópicos.
"A promoção do desporto escolar é dever dos sistemas de ensino e dos

órgãos responsáveis...". Isso se refere à educação básica: fundamental e
média. E diz: "O desporto escolar pode ser praticado em estabelecimento
de ensino, desde que como atividade extracurrícula(. Podemos ver, mais
abaixo, que num lugar fala-se pode" e noutro "deve-se. Isso necessita
ser padronizado.

"Os sistemas de ensino zelarão para que os talentos desportivos
identificados na prática do desporto escolar não sejam submetidos à
especialização precoce e à hipercompetitividade". Acho que nesse tópico
há um menosprezo à capacidade dos indivíduos que trabalham com o
treinamento. Isso pode ter ocorrido em determinada época. pode
acontecer hoje com alguns treinadores, mas não é a praxe, trata-se de
uma exceção.

"O papel curricular do desporto escolar será definido pelos sistemas de
ensino". Creio que o papel curricular do desporto já foi definido. Ele é
extracurricular. A aula de Educação Física é curricular, o desporto é
extracurricular.

Em toda a minha vida, sempre estive na ponta da execução. nunca na
da administração. E quanto ao que disse a Profa. Maria Eliana em
relação ao problema do dinheiro, penso diferente: temos de gerar
necessidade de correr atrás do dinheiro.

Isso não acontece em nada nesse mundo. Precisamos nos preparar em
tudo e correr atrás. Em política pública há verba para ser dividida. E
assim no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na França, etc. Quem
oferecer melhores propostas terá mais dinheiro.

"Art. 84 - Os sistemas de ensino poderão apoiar a seleção de talentos
esportivos ... ..Não é 'poderão" e sim "deverão", porque, na escola, alguém
que não gosta de esportes pode achar que não deve haver talentos
esportivos, porque a educação física é para todos. Aí. vem o discurso
para afastar o esporte ali dentro. Ora, o esporte é a coisa mais inclusiva
que há. Por meio do esporte, um favelado que não tem o que comer pode
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melhorar a sua vida e a de sua família. Se ele souber aproveitar, ajudará
muita gente. A maioria dos atletas que vieram de classes pobres -
conheço muitos - não teriam outra chance que não essa. Os irmãos que
não venceram no esporte continuam miseráveis ou vivendo à custa da
família. O esporte de alto nível é uma das poucas chances de ascensão
social. Se o menino vencer, vai embora. Então, temos de lhe dar
oportunidade, porque não terá chances de estudar numa boa escola, de
passar em um bom vestibular.

"Art. 85 - Nenhuma instituição de nível básico, pública ou privada, será
autorizada a funcionar, se não dispuser de espaços, instalações e
equipamentos apropriados ao ensino e à prática do desporto escolar."
Interpretei como sendo daqui para frente. Vamos cobrar das escolas
inauguradas a partir de agora. Hoje, elas têm de abrir com tudo pronto,
com o mínimo que será definido. Concordo com a professora, quando diz
que tudo já deverá estar previsto.

No caso do desporto universitário hoje, o atleta universitário é deixado
de lado, ninguém sabe quem é. O estatuto não estabelece se ele terá
reposição de aulas e direito de fazer provas no período de competição.
Imagino que esse estatuto supera os outros. Ele fala do esporte escolar.
Não li o resto. Só li a parte que fala do esporte escolar e universitário.
Peço desculpas se isso estiver previsto em outro artigo. Acho que essa
questão será resolvida.

"Art. 87 - Cabe às instituições de ensino superior regular a prática
desportiva curricular, formal e não-formal de seus alunos. Significa que
irá regular, falar como será feita. mas não irá promover nem fazer nada.
Depois, joga em cima da Confederação Brasileira de Desportos
Universitários - CBDU - e das associações atléticas a única
responsabilidade pela prática do desporto universitário. O estatuto proíbe
a instituição, estabelecendo que cabe a ela regular. Acho que regular e
promover, se ela tiver condições. Deveriam ser incentivadas. Estou
falando isso porque tivemos de fazer uma "vaquinha" no departamento,
para algumas equipes da nossa escola viajarem na semana passada. Se
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a UFMG. as associações atléticas, precisam fazer isso. presumo que
estão largadas, que não têm uma estrutura de apoio, porque não há
verba na universidade para custear isso. Não acho que a CBDU
financiará quatro. cinco equipes esportivas de uma universidade que irão
participar de jogos no interior. Acho que isso terá de ser repensado.
Parece que o desporto universitário foi feito para definir alguns artigos,
falar alguma coisa. mas acho que ele deve seguir as mesmas regras do
desporto escolar dos ensinos fundamental e médio da educação básica,
até com as instalações esportivas. Hoje, os jovens entram na
universidade com 16. 17. 18 anos. Acho que nessa idade precisam ter
oportunidades. Ou seja, só por já ter 21 anos, não quer dizer que o jovem
já está formado, que pode ficar sedentário e não ter mas estímulos para
fazer atividade física.

Era o que tinha para falar. Muito obrigado.
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Bom-dia a todos. Passaremos

agora ao 2° Painel com o tema "Desporto de Participação, Saúde. Lazer e
Inclusão Social".

Palavras da Sra. Leila Mirtes Santos de Magalhães Pinto
Bom-dia a todos; às colegas e aos colegas presentes nesta plenária e

também àqueles com os quais estamos conversando por via de
transmissão para todo o Estado. Quero falar sobre a minha enorme
alegria em falar sobre o esporte, que faz parte do pilar básico de minha
vida profissional e pessoal. Cumprimento a Profa. Terezinha Bonfim.
minha técnica quando era da seleção mineira de ginástica; os colegas
com os quais venho trabalhando com o esporte e com o lazer na UFMG,
da qual sou professora aposentada, mas onde continuo atuando na pós-
graduação: os colegas da UNI-BH, da PUC Minas e de outras
universidades com que venho trabalhando e com que trabalhei: as
Prefeituras, em cujos projetos de políticas de esporte e lazer tive a
oportunidade de participar, principalmente a Prefeitura de Belo Horizonte
e a Prefeitura de Betim. Cumprimento também o Departamento Nacional
do SESI, onde concluí, este mês. uma revisão na política nacional de



lazer, em que o esporte tem papel fundamental. Essa política atende aos
industriários em todos os Estados, bem como no Distrito Federal.

Concluí meu doutorado recentemente, discutindo com empresários,
com comunidades e com jovens moradores de vilas e favelas sobre o
lazer. O esporte foi o principal tema. E desse lugar que gostaria de
pensar sobre o tema proposto. Quando nos referimos a desporto como
participação, voltado para o bem-estar, para a saúde, para a inclusão e
para o lazer, penso se estamos falando sobre a mesma coisa. Venho
acompanhando a discussão sobre políticas participativas em todo o País.
Obviamente, pensar no esporte como saúde é mais do que pensar no
esporte como prevenção: é mais do que pensar em tirar da rua os
moradores de rua: é mais do que pensar em uma possibilidade de evitar
doenças. E pensar como a Organização Mundial da Saúde, que vem nos
ajudando a discutir o esporte como qualidade de vida, como momento
superimportante. Só quem foi atleta pode dizer isso. Aprendemos um
outro trato com o corpo, um outro trato com as relações, com nossos
objetivos, um outro modo de lidar com civilidade e com socialidade. E
urna outra maneira de trabalhar a alegria e o prazer.

E uma maneira de exercitar as práticas por que a sociedade moderna
tanto vem batalhando para viver num mundo mais seguro, com relações
humanas equilibradas e desenvolvimento econômico compactuado com o
desenvolvimento humano. Essa discussão vem ocorrendo nos setores
político, empresarial, familiar e escolar, mas é preciso ainda pensar o
conceito de saúde e de lazer.

Não sei se estamos falando em lazer apenas como entretenimento e
vendendo a imagem do esportista ligada apenas ao lucro financeiro. O
esporte pode ser fonte de renda ou apenas entretenimento, desde que
esteja também alinhado com o desenvolvimento humano.

Não estou falando em esporte praticado somente por jovens. Estou
defendendo a prática esportiva como inclusão, e inclusão ao longo da
vida. Os palestrantes anteriores disseram muito bem que a prática
esportiva traz benefícios para o ser humano de todas as idades. sexo e
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etnia. Não dá. portanto, para se pensar em inclusão apenas como
oportunidade de participar de uma competição esportiva. Precisamos ir
além e pensar em esporte na vida do sujeito como prática exercitada, e,
mais importante, exercitada com conhecimento.

Chamo a atenção dos que estão participando da elaboração do estatuto
para o fato de que, quando falamos em inclusão, não estamos pensando
somente em infra-estrutura, que, apesar de fundamental, não basta para
garantir a acessibilidade. Precisamos difundir conhecimento e
desenvolver práticas conscientizadoras. Todas as políticas têm de ser
socioeducativas conscientizadoras.

Deixo meu apelo ao desporto escolar: que se inclua a discussão do
esporte como lazer na temática da educação básica.

Quando se trabalha com o esportista que escolhe praticar atividade
física por livre e espontânea vontade, vê-se claramente sua abertura para
a apropriação do conhecimento e para incorporá-lo à sua vida em geral,
como alguém que quer ser feliz. Não dá, portanto, para tratar o lazer
como oferta de atividade extra-aula. fora do currículo. que acontece
somente para ocupar o espaço ocioso e que significa rolar a bola de
qualquer maneira. Não. Lazer não é só isso.

As propostas de política geridas pelo conhecimento não são apenas
propostas políticas da escola. São propostas de políticas educacionais
em vários setores do País.

O conhecimento é a mola mestra. Que conhecimento seria esse?
Quando falamos em esporte e lazer como prática da alegria, não nos
referimos a uma alegria besta, apenas para mascarar a tristeza por
alguns momentos. A alegria como prática da liberdade é o que todos
desejamos.

Fico feliz de ver no documento a palavra "lúdico'. No entanto, como
pesquisadora do lúdico, sinto-me no compromisso de deixar bem claro
que a ludicidade é a prática consciente da liberdade. Por isso, deixo aqui
as perguntas: até que ponto estamos implementando nossas leis? Até
que ponto estamos exercitando o jogo das regras esportivas, da

"Àk



19()S

arbitragem esportiva e orientando os jovens?
Até que ponto estamos dando oportunidade a pessoas com várias

habilidades corporais, não apenas aquelas que têm deficiências visíveis,
mas as que talvez não tenham determinada "performance" que lhes daria
lugar certo no jogo? Seriam meras espectadoras? O esporte ensina muito
pelo "espectadorismo", mas precisa fazê-lo também pela excelência de
sua prática.

E sob essa perspectiva que analiso a inclusão social, ou seja, como
direito. Lembramos que a nossa Carta Magna trata do direito social ao
lazer não só no art. 217, que dispõe sobre o desporto, mas também no
art. 227. que dispõe sobre os direitos básicos dos cidadãos.

Temos de pensar nessas desigualdades. A sociedade precisa trabalhar
um pacto ético. Não dá para pensar o desporto de participação apenas
como uma demanda do setor público. Ele tem de ser uma resposta a um
pacto de todos nós que estamos nas escolas, nas universidades, nas
famílias, nas comunidades, nas empresas, no setor privado.

A grande mensagem é que o desporto de participação, como bem disse
o Emerson, precisa ser considerado educativo em todos os momentos de
nossa vida. Para educarmos pelo esporte não basta portar um crachá de
professora ou de educadora, mas tomar uma atitude diante da prática
esportiva. Aí, educaremos pelo nosso gesto, pelo nosso envolvimento,
pelo brilho dos nossos olhos, pela maneira ética com que conduzimos
nossas ações.

Por causa disso, gostaria que vocês repensassem alguns incisos e
artigos do estatuto que está sendo discutido. Por exemplo, o Título II, art.
50 , Xl, estabelece que devemos popularizar o acesso à prática desportiva,
à cultura física e ao lazer. Não sei se a palavra "popularizar" seria a mais
adequada. Se estamos tratando de inclusão social, talvez a nossa grande
bandeira seja a acessibilidade. Talvez o termo "democratizar" fosse mais
adequado; é algo para se pensar.

Queria elogiar a fala da Maria Eliana Novaes e sugerir à Secretaria de
Educação e a todos os educadores presentes que reflitam sobre o
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desporto educacional colocado no Capítulo 1. art. 76, III, como atividade
de lazer. Temos de tomar muito cuidado para que essa atividade não seja
apenas o fazer, mas que esse fazer seja a mola para a reflexão sobre si
próprio. Ele tem de ser trabalhado de forma conscientizadora, porque a
atividade por si só pode tomar rumos completamente diferentes e não
educar para a solidariedade, para a inclusão social e para a saúde como
qualidade de vida, como proposto aqui.

O Capítulo 2 trata do incentivo ao desporto de participação. Não sei
como nem em qual inciso, mas poderia ser lembrado que estamos
tratando da promoção do esporte de participação num país que tem um
patrimônio cultural e esportivo incrível, construído historicamente pela
humanidade, mas ainda de pouquissimo acesso pela população. O nosso
Estado é um exemplo disso. Tem muitas desigualdades de acesso ao
conhecimento e de possibilidades práticas. O desporto de participação
tem de ser promovido não apenas construindo espaços para aumentar a
acessibilidade dos equipamentos públicos de esporte como lazer, mas
que ele seja também acompanhado de políticas que mobilizem e tragam
o compromisso da população de preservar esses espaços. garantindo a
segurança neles e uma prática lúdica, alegre e extremamente
comprometida para a formação de um cidadão preocupado com o
desenvolvimento humano no Pais. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho
Bom dia a todos. Muito obrigado, Deputado João Leite. Cumprimento os

componentes da Mesa e os esportistas presentes. Esta conferência
realmente é fundamental para nós que, por meio das nossas atividades,
vimos que Minas Gerais estava fora dela. Não conseguimos entender o
que ocorreu, e, felizmente, os Deputados capitaneados pelo Deputado
Ronaldo Vasconcellos trouxeram isso para Belo Horizonte. Hoje temos
realmente uma oportunidade muito grande de contribuir com alguma
coisa para o esporte.

Vivi no esporte toda a minha vida: fui atleta, dirigente e Secretário, e,
pela primeira vez no País, algo está sendo construído em termos de
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esporte. Uma das coisas mais frustrantes que vivi, nessa minha
passagem pela área, é a descontinuidade, a falta clara de uma política,
de um rumo para o caminho do esporte. Nesse pouco tempo em que o
esporte tem "status" de ministério - antes ele estava junto ao turismo e.
agora. isolado - houve mudanças enormes. A grande preocupação é que
o esporte seja uma política do País e não de um Ministro, de um
Secretário ou de quem quer que seja. Como já foi dito, tratamos de algo
fundamental, de algo que mexe com todos. O esporte vai a todos os
lugares, inclusive aonde o Estado e a polícia não vão.

Precisamos realmente dar ao esporte essa dimensão que ele tem na
prática e que. infelizmente, não é reconhecida formalmente pela
sociedade. Isso está mudando, graças a Deus, e esta reunião de hoje é
um exemplo do que ocorre.

O esporte traz benefícios para qualquer um. Sou um dos beneficiários
do esporte, e o que sou devo a ele. O que aprendi e consegui de
relacionamentos no esporte fez não só com que eu, mas também a minha
família tivéssemos uma dimensão diferente do que é a sociedade. Só o
esporte consegue agregar tantos valores morais, de saúde e tantos
outros. Não os mencionarei porque isso é chover no molhado. Todos
conhecem os benefícios que o esporte traz, mas, na hora em que
realmente buscamos uma substância para que isso venha em favor do
nosso povo, não temos bem definida essa consistência.

Por isso, esta conferência é importante. Não sei se todos têm ciência do
estatuto que está em discussão hoje. No dia em que ele for aprovado,
tudo o mais que havia, como a Lei PeIé e outras coisas, morre, acaba.

Após aprovado, esse estatuto será a bíblia de qualquer esporte no
Brasil. Então, é muito importante que esse instrumento realmente seja
elaborado de forma consistente, para que atenda aos nossos anseios
principais.

O tema de que devo falar é Desporto de Participação: Saúde, Lazer e
Inclusão Social. O art. 89 da proposta define o desporto de participação
como aquele praticado de modo voluntário e assistemático, sem qualquer
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relação contratual ou remuneração, numa perspectiva de lazer. Diria que
não é o esporte de competição, de que participam os atletas federados e
que engloba jogos oficiais ou olímpicos. Na verdade, é o esporte que
fazemos no dia-a-dia, de que gostamos, mas que, infelizmente, não está
ao alcance de todos.

Hoje estou aqui na condição de Presidente do Conselho Superior
Interclubes, órgão da Confederação Brasileira de Clubes. Para os
senhores terem uma idéia, o Brasil deve ter cerca de 12 mil clubes
espalhados, de todos os naipes e tamanhos - na verdade, teremos esse
numero real no inicio do ano que vem -. e, na Confederação Brasileira de
Clubes, são cerca de 6.200 inscritos.

Esse conselho foi criado mais ou menos nos moldes do Clube dos
Treze, do futebol, e é composto pelos 24 maiores clubes do Brasil. A sua
finalidade é exatamente trabalhar em benefício do segmento. De Minas
Gerais, participam o Minas Tênis Clube e o Pampulha late Clube. de Belo
Horizonte, e o Praia Clube, de Uberlândia.

Nós. clubes, conhecemos a importância desse esporte de participação
para os nossos associados. De acordo com um levantamento realizado,
cerca de 30 milhões de pessoas estão vinculadas a algum tipo de clube
em nosso País. E os que não têm condição de ser sócios de clubes?
Esses estão fora.

Quando era garoto, costumava jogar futebol na rua. Lembro-me de que
havia muitos campos de futebol espalhados por todos os cantos da nossa
cidade; porém, evidentemente, como Belo Horizonte cresceu, esses
espaços foram se restringindo. Por isso, hoje, grande parte da população
não tem como fazer essa atividade de participação.

Os clubes já têm sua estrutura pronta, o investimento está feito. O
Deputado Gilmar teve a gentileza de citar o Minas Tênis Clube.
Orgulhamo-nos disso, porque o Minas é - ou somos - um modelo para
todo o País mas causa-nos frustração saber que a grande maioria dos
clubes está cada dia restringindo mais as suas atividades, porque
passam por dificuldades incrivelmente grandes. 0 Minas, por exemplo,



não tem adversário para competir dentro do próprio Estado.
Assim, o Ministro criou essa comissão do futebol, que já trouxe algumas

soluções.
Também foi criada uma comissão, da qual participamos,

especificamente para os clubes sociais esportivos. Buscamos maneiras
de incrementar novamente a atividade desses clubes.

Só para vocês terem uma idéia, já houve isenção de IPTU e INSS para
os clubes: hoje, não há mais nada, principalmente em Belo Horizonte, e
muitos clubes vivem uma crise terrível. No Brasil, há 12 mil clubes. Como
podemos utilizar essa estrutura em beneficio da população que não tem
acesso ao clube? Pois isso não pode ser apenas a via de a mão só. O
clube vai abrir suas portas a troco de quê? Tem de haver uma
compensação que estimule os clubes a participar de forma mais efetiva
na utilização de sua estrutura pela comunidade.

Em nosso Estado são mais de 800 municípios, e existem apenas 200
praças públicas, que também cumprem esse relevante papel, mas
apresentando um déficit enorme.

A professora citou o problema das escolas que não possuem
instalações para a prática de esporte. Já conversei com o Prof. Emerson
sobre essa questão do esporte educacional. Ele me disse que, às vezes,
as coisas passam para o lado político, sem muito sentido. Dizem que o
desporto escolar tem de ser lúdico, não pode ter hipercompetitividade, só
que quem pratica esporte não consegue fazê-lo se não houver
competição. Lógico que há vários níveis de competição. A própria
educação não é uma competição? As notas não avaliam os alunos? Para
mim, não faz muito sentido. Temos de buscar a inclusão de todos, fazer
com que todas as crianças participem das práticas esportivas. Dizer que
o esporte tem de ser apenas lúdico, como já escutei em algumas
conferências, não dará resultado. Perguntei o que é esporte lúdico. A
professora me deu alguma explicação, mas perguntei se era pular corda,
amarelinha... E uma filosofia que acredito não agregar nada ao esporte.

Uma das experiências mais gratificantes que tive como Secretário foi
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com os jogos escolares. Na época, o Comitê Olímpico Brasileiro e a Rede
Globo criaram a Olimpíada Esperança. que seria promovida pela Rede
Globo, mas não seguiu nesse rumo. O Ministério do Esporte assumiu, e.
durante alguns anos, foram feitos esses jogos estudantis brasileiros.
Lembro-me de que praticávamos esportes na escola, no meu tempo; mas
isso acabou, e até a Educação Física. durante certo tempo. já não era
obrigatória. Começamos a desenvolver esse trabalho porque os jogos
escolares começavam no município, passavam para o nível estadual,
depois. iam para a esfera federal. Competiam escolas privadas e
públicas. No começo, houve uma grande discussão. pois muitos achavam
que a escola privada acabaria com a escola pública, por dispor de maior
receita. No fim, todo o mundo ficou igual. A competição passava pelo
município, pelo Estado, até a escola ser campeã brasileira no tipo de
modalidade do qual participava.

A grande dificuldade que eu e o pessoal que trabalhava comigo
sentimos no começo foi que, ao procurarmos as educadoras, as Diretoras
de Escola, elas nos diziam para não mexer com isso, pois iria dar muito
trabalho, que não tinham estrutura, lugar de treinar nem como levar os
meninos depois da aula para casa.

Essa competição começou em 2000. No primeiro ano, em Minas Gerais,
participaram 15 escolas públicas e 17 particulares. Começamos um
trabalho, fizemos seminários com a Secretaria de Educação, procurei o
Secretário e tentamos motivá-lo, mostrando todo o trabalho. Em 2001,
foram 291 escolas públicas e 129 escolas privadas participantes; em
2002, meu último ano, entraram 1.706 escolas públicas e 1.051 escolas
privadas. O problema foi para administrar, porque não tínhamos estrutura
para coordenar um evento desse tamanho. Esse foi apenas um
movimento de estímulo para as escolas começarem e também os alunos.

Quando se planeja um evento estruturado, como foi dito pelo Deputado
Federal Ronaldo Vasconceltos. as pessoas acreditam. investem naquilo,
e os alunos começam a cobrar da escola a não-participação em eventos
desse tipo.
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O grande objetivo era a competição de escolas em nível nacional
porque os custos eram bancados pelo Ministério do Esporte. De repente,
o dinheiro acabou. Todo esse trabalho desenvolvido durante três anos
não teve prosseguimento. Esse é o grande dilema que vivemos hoje.
Precisamos de um rumo, ou seja, o que faremos em prol do
desenvolvimento dos esportes escolar, de participação e de alto
rendimento.

Foram citados a Lei Piva e o Programa Bolsa-Escola. São excepcionais
instrumentos, mas atingem quem está no topo. Nós, clubes, somos os
grandes formadores de atletas do Pais. Esse fato não pode ser
desmentido por ninguém. Conforme pesquisa realizada pelo Comitê
Olímpico Brasileiro - COB -, durante o Pan-americano de Santo Domingo,
quase 60% dos atletas que lá estavam foram formados por clubes e
academias. Apesar disso, não temos nenhuma espécie de incentivo.
Estamos percebendo que esse estatuto não está prevendo isso.
Devemos ter cuidado, porque, conforme a cultura brasileira, quem forma
atletas são os clubes, que contribuem imensamente para a área do
esporte. Obrigado.

O Sr. Presidente - Passaremos agora ao 3° Painel, cujo tema é
"Desporto de Rendimento: Olímpico, Paraolímpico e não Olímpico".

Palavras do Sr. Vital Severino Neto
Bom-dia. Em primeiro lugar, cumprimento toda a Mesa, na pessoa do

Deputado João Leite. Agradeço ao Deputado Ronaldo Vasconellos,
organizador desta conferência em Minas Gerais, a oportunidade que dá a
um mineiro de sentir-se muito honrado e orgulhoso de vir a Minas Gerais
falar sobre o esporte paraolímpico e de dividir momentos com os
parlamentares mineiros das esferas federal e estadual. Acima de tudo,
sem nenhum bairrismo, agradeço a oportunidade de dividir momentos
com os meus companheiros do Triângulo, como o Secretário Marcos
Montes, um grande entusiasta e incentivador do esporte, que, quando
Prefeito de Uberaba, apoiou o esporte paraolímpico, especificamente o
esporte para cegos. no Instituto de Cegos do Brasil Central, de Uberaba,

rÀ



onde iniciei a minha vida estudantil e a minha formação como pessoa,
como cidadão e como esportista. Agradeço também ao Deputado Gilmar
Machado, companheiro da Universidade Federal de Uberlândia. onde
também vivi vários anos como funcionário: ao Deputado Adelmo Carneiro
Leão e ao Deputado Paulo Piau. E um momento de muita alegria estar
aqui para falar com todos vocês.

Deputado Gilmar, acompanhei as conferências de São Paulo, de
Florianópolis, e estou acompanhando a de Minas Gerais. Sem nenhum
ufanismo, quero falar da qualidade desta conferência. Acho que V. Exa.
também está percebendo a qualidade das exposições que tivemos e que
irão enriquecer substancialmente o projeto que o senhor irá relatar. Fico
orgulhoso da minha terra e dos meus concidadãos por tudo o que estou
presenciando. Rui Barbosa disse no final de século XIX, início do século
XX, que seria uma grande injustiça tratar de forma igual os desiguais.
Percebemos que nos últimos tempos a autoridade publica deste Pais,
seja em nível federal ou estadual, tem atentado para esse detalhe e tem
procurado dar uma dimensão de respeito a essa diferença. Temos que
tratar de modo diferente aquilo que a limitação exige: temos de ter
respeito à diferença. Temos que ser tratados de forma igual no
oferecimento das oportunidades. Temos que ter acesso igual a tudo, cada
um dentro dos seus limites e das suas possibilidades.

Uma das coisas mais importantes para o esporte brasileiro e para as
pessoas com deficiência foi talvez um momento triste para nós,
brasileiros, como aficionados do esporte: as Olimpíadas de 2000. De
forma equivocada, avalia-se que a participação olimpica do Brasil, no ano
2000. na Austrália, foi um fracasso, única e exclusivamente porque o Pais
não ganhou uma medalha de ouro. No Brasil temos a cultura do primeiro
lugar. Se não for o primeiro lugar, não serve. O segundo lugar é o
primeiro dos últimos. Em 2000, a equipe olímpica brasileira, por sérias
fatalidades, não conseguiu conquistar um ouro. Depois, a equipe
paraolímpica brasileira conquistou seis ouros, em Sidney, e o Brasil
soube disso pela midia. Começou ali uma grande discussão nacional



VIIN

sobre a questão do esporte.
Foram criadas câmaras setoriais do esporte, movimento que deflagrou

uma nova era para o setor.
Para a nossa sorte, tramitava, no Congresso Nacional, projeto de lei do

Senador Pedro Piva. que destinava 2 0 ' da arrecadação das loterias ao
esporte olímpico brasileiro. No Senado, essa tramitação ocorre de
maneira mais ágil do que na Câmara, talvez devido à diferença no
número de parlamentares - 88 contra 513. Enfim, o projeto foi aprovado
no Senado e remetido à Câmara. Para a nossa sorte, para a sorte do
esporte paraolímpico e para a sorte do Brasil, ele coincidiu com a
proposta do então Deputado Aguinelo Queiroz, que previa, entre outras
coisas, percentual para o esporte paraolimpico. Mais uma vez, para a
nossa sorte, a proposição caiu na mão do Deputado Gilmar Machado,
relator que apresentou um substitutivo às duas propostas anteriores.
Exatamente no final do ano 2000, tudo isso começou a acontecer. O
processo foi acelerado, houve aprovação, em março na Câmara dos
Deputados, em junho no Senado, e sanção pelo Presidente da República,
com aval do Ministério do Esporte e Turismo da época. Mais uma vez,
contamos com um mineiro nesse Ministério, o Deputado Carlos Melles. A
partir de então, passamos a ter um recurso definido para o Comitê
Paraolímpico Brasileiro.

Ontem, o Presidente da República assinou o decreto que regulamenta a
Lei n° 1.098, aprovada no Congresso, que trata da acessibilidade. Ela
passou a vigorar a partir da publicação desse decreto. Temos a certeza
de que o acesso das pessoas deficientes ao esporte está assegurado por
meio dos equipamentos e das instalações esportivas. As unidades
reformadas terão, obrigatoriamente, de tratar dessa acessibilidade, e as
que forem construídas a partir de agora terão de incluir essa condição no
projeto.

Tudo isso é muito positivo. Faço essas referências para mostrar que o
esporte como um todo passou a ser realmente assunto de governo.
Posso afirmar isso porque vivenciamos essa evolução e preocupação.
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Ontem, na Câmara dos Deputados. o Comitê Paraolimpico Brasileiro e os
atletas foram homenageados. Cerca de 20 Deputados se manifestaram,
demonstrando que estão sensibilizados, são conhecedores do assunto e
do significado do esporte paraolímpico para uma parcela da população
brasileira. que, segundo estimativas da OMS e do IBGE, é representada
por aproximadamente 25 a 26 milhões de pessoas com algum tipo de
deficiência. Se incluirmos essa proporção numa estrutura familiar de
quatro a cinco pessoas, atingiremos o universo de mais de 100 milhões
de brasileiros que lidam, de maneira muito próxima. com a problemática
da deficiência.

Isso tinha de ser um assunto do Estado. E necessária uma política
governamental para tratar sobre o esporte, que e um fator de
desenvolvimento, educação, inclusão social; reabilitação física e
emocional. no caso das pessoas com deficiência; e fator de
desenvolvimento econômico, pelo que significa e representa.

O esporte paraolímpico tem uma estruturação muito recente. Ainda
estamos na fase da implantação dos princípios do esporte paraolímpico
internacional e nacional. O Comitê Paraolímpico Internacional data de
1989, existindo há apenas 15 anos. O Comitê Internacional Brasileiro é
de 1995 e completará 10 anos em 9/2/2005. Nossa estrutura é muito
recente, e temos de trabalhar para nos adaptarmos e adequarmos.

Deputado Gilmar Machado, trago uma nova visão da estrutura do
esporte paraolímpico internacional. Na quinta-feira passada, no dia
25/11/2004. 15 anos após ter sido fundado. o Comitê Paraolímpico
Internacional fez sua primeira adequação. O esporte paraolímpico tornou-
se um esporte de altíssimo rendimento, e o Comitê Paraolimpico
Internacional adequou-se à nova realidade. Foi feita uma alteração
estatutária no Comitê Paraolímpico Internacional, em que o esporte
paraolímpico passou a ser regulamentado com o mesmo modelo que o
esporte olímpico. O Comitê Paraolímpico Internacional terá como
entidades filiadas os comitês paraolímpicos nacionais e as federações
internacionais, por área de deficiência e por esporte, o que abre o leque e
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serem cegos que estão
desporto de cegos, de
estão subordinados à

organização da federação internacional de esporte para amputados e
usuários de cadeira de rodas. Os esportes para paralisados cerebrais e
doentes mentais também poderão organizar-se, como, por exemplo, o
atletismo e a natação. Os 19 esportes do programa paraolimpico poderão
estar representados no Comitê Paraolímpico Internacional, com uma
federação internacional própria, o que abre a perspectiva para nos
adequarmos a essa fórmula. No Brasil, permanecerá o Comitê
Paraolímpico Brasileiro e a Associação Brasileira de Desporto para
Cegos, Deficientes, Paralisados Cerebrais, Usuários de Cadeira de
Rodas, Amputados e Deficientes Mentais.

Deveremos ter também a participação das entidades nacionais de
administração por modalidade esportiva. Por isso sugiro que, no art. 27.
que diz que as entidades nacionais de administração do desporto
poderão filiar-se ao comitê internacional, a inclusão seja feita por área de
deficiência e por esporte.

E onde se fala em "associações", deveremos manter 'entidades de
administração estaduais e entidades de prática", não trazendo para o
título a palavra "associação", porque poderemos incorrer em alguma
distorção. Mas estarei com o senhor, no Rio de Janeiro, levando uma
proposta escrita para facilitar no momento da produção do relatório final.

No art. 143. § 30, não estamos tratando de forma diferente os diferentes,
quando limitamos em 15%, para o Comitê Paraolímpico e para o Comitê
Olímpico, a aplicação em despesas administrativas. No art. 26, vemos
que o Comitê Paraolímpico, além das atribuições de fazer todo o trabalho
do esporte de rendimento, também tem a atribuição da manutenção das
pessoas com deficiência. Temos o trabalho tanto para o lazer quanto para
a participação. Acho que isso é perfeitamente pertinente porque temos de
dar um tratamento diferenciado em respeito à própria diferença. E quando
tratamos da administração, o mesmo conteúdo, a mesma estrutura que o

nos diz que os esportes, independentemente de
sob a orientação da federação internacional de
usuários de cadeira de rodas e amputados,
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Comitê Olímpico tem, o Comitê Paraolímpico tem de ter para dar
respostas a todas as suas atividades e, fundamentalmente, ao Tribuna)
de Contas da União, que faz a fiscalização. E muito diferente 159c de
R$1.000.000.00 e 15° de R$4.000.000.00. Deputado Gilmar. peço-lhe
que fique atento para que achemos um denominador comum porque, se
não tivéssemos a parte administrativa do Comitê Paraolímpico
trabalhando de forma profissional, hoje aqui seguramente não estaríamos
nem o Brasil teria assistido à participação dos brasileiros nos jogos
paraolímpicos.

Cumprimento todos os que se encontram no Plenário. Sinto-me
extremamente orgulhoso e honrado de estar na Casa do povo mineiro,
que é o parlamento mineiro, falando para meus concidadãos sobre um
assunto tão importante, que é vida. E esporte é vida.

Palavras do Sr. Cláudio Augusto Boschi
Cumprimento a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais pelo

ineditismo da realização da discussão do Estatuto do Desporto. E a
primeira vez que isso se faz num parlamento. na  Casa do povo. A
discussão do desporto passa a ser privilegiada, talvez de forma inédita,
na história das políticas públicas brasileiras.

Agradeço as palavras ditas ao Conselho Federal e Conselho Regional
de Educação Física, que obviamente são extensivas a todos os que
atuam na área da educação física e do desporto. Permito-me a ousadia
de fazer essa homenagem na pessoa do Prof. Elcio Guimarães Paulineili,
que. no próximo dia 12. completará 50 anos de formado em curso de
educação física, cumprimentando. também. todos os profissionais da
área, lembrando, ainda, que foi a primeira turma formada no Estado de
Minas Gerais e a quinta na República Federativa do Brasil.

Acredito que, com a atuação do relator, Deputado Federal Gilmar
Machado, do Presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara
dos Deputados, Deputado Federal José Militão. do Vice-Prefeito eleito de
Belo Horizonte, Deputado Federal Ronaldo Vasconcelios, poderemos unir
as lições de alguns séculos, quase 27. quando Aristoteles estabeleceu no
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parlamento grego o seu trabalho chamado "Analíticos", que gerou todo
um processo de ética, de condução de vida e de condução profissional.
Bartolo, ao criar a Universidade de Bolonha, também o fez como
conciliador, como glosador da interpretação das necessidades ou das
intenções do povo em relação às políticas públicas. Um dos maiores
constitucionalistas do mundo, a "Águia de Haia", o baiano Rui Barbosa,
falou em sua obra da importância da ginástica, do desporto e da atividade
física na formação do cidadão, principalmente na sua condução ética.
Todo cidadão que teve acesso à atividade física, ao desporto, às
atividades desportivas, recreativas e de lazer é detentor dessa ética.

Tem de ficar registrada a importância da Conferência Regional de
Minas Gerais para a discussão do projeto de lei que trata do Estatuto do
Desporto. Mais uma vez. Minas Gerais é pioneira nas políticas públicas. A
OAB-MG é a segunda seção regional que cria uma comissão de direitos
esportivos. Várias instituições, como o Instituto Mineiro de Direito
Esportivo, como a MCE, são pioneiras no trabalho que desempenham,
especificamente na área de formação do profissional de atividade física.
O Conselho dos Dirigentes das Escolas de Educação Física do Brasil é
presidido por um mineiro, assim como o Conselho Superior dos 24
Clubes Principais do Brasil, que são formadores de opinião. Isso não é
por acaso, é porque somos, por natureza, debatedores que respeitam as
diferenças. tratando aqueles que são iguais de maneira igual e os
diferentes de maneira diferente.

Hoje, está sendo lançado no Rio de Janeiro o "Atlas do Esporte no
Brasil", que é um documento científico mostrando que o esporte é hoje a
terceira força econômica no Brasil e o principal instrumento de inclusão
social. Para se ter um parâmetro de um processo capitalista, os Estados
Unidos são a segunda indústria de arrecadação. Só que lá - concordo
com vários palestrantes anteriores - isso é efetivamente repassado a
quem atua naquelas áreas. Aqui no Brasil, isso está caminhando, mas
caminha bem. A nossa legislação de educação física, de esporte, é
considerada pelos organismos internacionais uma das cinco principais e
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mais avançadas no mundo. Só precisamos que ela saia do papel e seja
realmente aplicada. A prova clara disso, como já foi dito, são os Jogos do
Interior de Minas Gerais, de cuja equipe de implantação tivemos a honra
de participar, que foram criados como instrumento de inclusão social e de
atuação para se obter esse benefício. Os Jogos Escolares Brasileiros,
que, graças a Deus, foram agora recuperados e reativados, propiciaram
muito mais do que o aparecimento de atletas: propiciaram a possibilidade
de atuação deles.

Ainda que não totalmente implementado, em Minas Gerais há um
arcabouço de legislação que permite que as escolas públicas, quer da
rede estadual quer das redes municipais, utilizem as quase 600 praças de
esportes de propriedade do Estado ou conveniadas para repasse de
recursos ao longo dos últimos 70 anos.

E importante ter conhecimento para trabalhar com ética. Esse trabalho
tem sido implementado. Gostaria que ficasse registrado nos anais desta
Casa o ineditismo de Minas Gerais ao ser o único dos 27 Estados da
Federação a possuir uma legislação específica sobre educação física na
rede pública de ensino. Quatro Estados seguiram seu exemplo e têm
projetos de lei avançados. Refiro-me à Lei n° 15.030. promulgada no dia
21/1/2004, o que mostra a clareza e a ética com que é tratada a atividade
desportiva e a atividade física em Minas Gerais. Essa legislação
representará um importante suporte ao Estatuto do Desporto. Com  todas
as imperfeições que o anteprojeto possa ter, desde a Carta de Lavoro, a
carta de esporte italiana que serviu de base para o regime Vargas
implantar a Carta de Esportes no Brasil. sempre se trabalhou sob forma
de colcha de retalhos, sob forma de remendo. O momento é
extremamente significativo para a construção de um alicerce e para o
desenvolvimento do mecanismo considerado pela UNESCO, juntamente
com o mecanismo que dá apoio aos programas de saúde, o mais
importante instrumento de inclusão e de qualificação social, que é a
atividade de desporto. no Brasil especificamente a atividade de educação
física.
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Em vários países há uma divergência quanto à denominação utilizada.
Ao utilizarmos a palavra "desporto", remetemo-nos à terminologia
francesa "depuis de l'esport", ou seja, depois do esporte. Na realidade, o
desporto vem muito antes, desde o berço, com a ludicidade que envolve
as atividades esportivas com crianças de 4. 5 ou 6 anos de idade. até
atingir a melhor idade, terceira idade, ou seja que apelido for. Nesse
trabalho é muito importante que observemos as palavras de Aristôteles,
quando afirma que antes de executar um trabalho temos de ter
conhecimento, seriedade e ética. Teremos de discutir essa situação.

Quando Minas Gerais implantou a primeira legislação sobre captação
de recursos por meio de atividades lotéricas. 50% dos recursos da Loteria
Mineira eram destinados à educação, e 50%, ao esporte. Ao longo dos
anos, houve uma série de mudanças.

Interessante frisar que a Lei Piva, do Governo Federal, tomou por base
a nossa legislação. E uma forma tangencial de retomada. A legislação da
Loteria Esportiva e a da Telemania retoma o aumento de recursos para a
atividade da educação física e do desporto.

Cabe registrar o papel significativo da Secretaria de Estado de
Educação na prática da educação física nas escolas do Estado. Minas
Gerais e São Paulo são os dois Estados em que a educação física e o
desporto escolar são efetivamente trabalhados e utilizados. Se da forma
correta ou não, é mera questão de execução.

A estrutura de clubes em Minas Gerais prova que a política do Estado
ao longo dos anos tem sido válida. Constando do projeto original, da
década de 30 para a de 40, a praça de Esportes n° 1 é um dos três
principais clubes do Brasil. Se o Minas Tênis Clube fizesse parte da
estrutura orçamentária dos municípios brasileiros, estaria entre os 10 ou
20 maiores municípios em arrecadação. Isso demonstra que o processo é
importante e que deve ser mantido para sempre.

Se o Brasil deseja fazer modificações e não tem recursos suficientes
para tal, é importante formular a estrutura da educação física. Tanto isso
é importante, que o ensino superior de educação física, que há cinco
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anos era o 12° em importância, hoje é o sexto e, dentro de outros cinco
anos, certamente será o terceiro, abaixo de direito e contabilidade. Não
que a formação superior em educação física tenha sido melhor ou pior
que outra, mas, em breve, oferecerá, cada vez mais, o conhecimento
necessário para o professor exercer com seriedade a profissão e para
transmitir benefício aos alunos, aos cidadãos e a todos.

Em nome do Conselho Federal de Educação Física. dos Conselhos
Regionais e em meu próprio nome, agradeço, de público, ao Deputado
Federal Gilmar Machado o carinho que tem tido para com a educação
física, muito maior do que o que merecemos. Por ser professor de
História, sabe, como ninguém, da importância do desporto como
instrumento social.

Encerrando, agradeço à Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais e à Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados a
oportunidade de participar desta reunião.

O Sr. Presidente - Realmente, a legislação esportiva é uma colcha de
retalhos. Testemunhas do esforço do Deputado Federal Gilmar Machado
ao percorrer todo o Pais para discutir o Estatuto do Desporto. vemos.
agora, o Governo Federal pronto para enviar uma medida provisória, com
prazo de aprovação, alterando várias questões relativas ao esporte,
sobretudo quanto à relação dos atletas com os clubes.

Entendemos que a maneira democrática de se discutir as legislações é
dar oportunidade de discussão. As medidas provisórias impedem o
debate e o enriquecimento das propostas. Fica no prejuízo, portanto.
aquela que muda várias legislações do desporto. Lamentavelmente, não
será discutida no País, mas será votada dentro dos prazos.

Passamos agora ao quarto painel, com o tema "Desporto de
Rendimento: Futebol".

Palavras do Sr. Paulo Sérgio Miranda Schettino
Deputado João Leite, senhores membros da Mesa, amigos do futebol e

de outras atividades, demais pessoas presentes, o futebol é o esporte
mais praticado no País em todos os níveis, profissional ou amador.
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Devido à sua importância, o futebol sofre a interferência de leis. Tamanha
é a paixão do povo brasileiro pelo futebol que este se vê regulamentado
por vários setores e leis, entre os quais a Justiça do Trabalho - o jogador
é trabalhador -, a Lei Zico, a Lei Pe!é, o Estatuto do Torcedor, medidas
provisórias, estatutos, portarias e regimentos das entidades que o
organizam, além da justiça propriamente dita.

Há, em especial, previsão constitucional que valoriza o desporto e
menciona a sua importância, instituindo obrigações e garantindo direitos e
especificações já enumeradas. Também da maior relevância é a norma
específica instituída pela Lei Pelé, que considera o futebol patrimônio
cultural, dando, portanto, legitimidade ao Ministério Público para fiscalizar
entidades, mesmo civis. Como exemplo, cite-se a atuação deste perante
a FMF, que possui natureza jurídica de associação civil de direito privado
e sobre a qual incidiu processo investigatório do Ministério Público,
culminando em decisão judicial que afastou a administração anterior.
Portanto, o futebol é algo sério, que possui como principal personagem o
sentimento quase uníssono do povo brasileiro.

Outro fator que comprova a imensa força do futebol é a hierarquia
necessária instituída pelas agremiações associadas. A paixão de torcedor
contamina dirigentes e move decisões. Cientes de tal fato, dirigentes se
viram obrigados a instituir entidades de administração que assumiriam
decisões para o bom andamento de competições. que, por sua vez,
possuiriam a chancela de oficiais. Produziu-se, então. o quadro mundial
de organização do futebol, escalonado da seguinte forma: FIFA,
CONMEBOL, no caso do nosso continente; Confederação Brasileira de
Futebol, no caso do Brasil; Federação Mineira de Futebol e ligas, no caso
de Minas Gerais.

A condição de comunicação excitou ainda mais a paixão pelo esporte
principal do País. O Brasil, que acompanhou Copas do Mundo por rádio e
filmes de reprise, passou a acompanhá-las pela TV e, mais tarde, pela TV
em cores. Em outro momento, ao vivo. Depois, com audiência em todo o
planeta. Principalmente, aprendeu-se a vencer. 0 Brasil tornou-se o País
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do futebol. É o único pentacampeão do mundo e possui ainda o atleta do
século e outros jogadores que, indiscutivelmente, são os melhores do
mundo.

Estou no futebol desde 1956. Comecei minha lida no futebol amador de
Belo Horizonte. Posteriormente, quando universitário, fui treinador da
seleção da Universidade Federal e da Federação Universitária Mineira de
Esportes. Naquela época. tivemos uma experiência pioneira no Brasil. Os
universitários disputaram um campeonato profissional em 1970, usando o
nome Sete de Setembro Futebol Clube, porque a FUME não era filiada à
FMF. Foi a primeira experiência feita no Brasil.

O futebol profissional tem tido uma evolução por meio do preparo físico.
No mundo, a educação física teve um imenso avanço nestas últimas
décadas. O futebol também evoluiu nas regras. Por exemplo, no passado,
não havia substituição. Se um jogador se machucasse ou ocorresse
qualquer outra coisa, o time terminava o jogo com dez, nove ou o que
fosse. Posteriormente. foi instituída no futebol a regra três. O que é isso?
Uma substituição até os 44 minutos do primeiro tempo. Acredito que a
FIFA promoveu essa mudança lembrando a situação do Pelé, na Copa de
1962. quando ele se contundiu contra a Checoslováquia, logo no início do
jogo. Por causa disso, imagino que a FIFA tenha adotado essa regra três.
Depois, foram instituídas as três substituições, em vigor até hoje.
Também foram criados, para os árbitros, os cartões amarelo, para
advertência, e vermelho, para expulsão de jogador do campo: e o
treinador de goleiros, que não existia no futebol do passado e que é coisa
de 30, 40 anos para cá. Então, o futebol evolui, apesar de toda a tradição
da FIFA.

Abro um parêntese no futebol profissional para falarmos um pouco
sobre o futebol amador, o maior lazer do povo brasileiro. Para cada jogo
profissional ocorrido no Brasil, ao mesmo tempo devem-se realizar, no
mínimo, 500 partidas de futebol amador. Há exceções felizes, como o
Estado de Minas Gerais. em especial a partir das ações produzidas pela
Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, que teve como
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Secretário, quando de sua criação, o Deputado João Leite. Este deu ao
futebol amador um apoio logístico e financeiro, realizando os "campos de
luz", que fizeram com que as pessoas praticassem o futebol em tempo
integral e saíssem da ociosidade.

Desejamos fazer um apelo aos políticos presentes, em especial ao
Deputado Federal Gilmar Machado, ilustre mineiro relator do Estatuto do
Desporto, para ajudarem o futebol amador institucionalmente. O que
existe são ações isoladas aqui e acolá, como em algumas cidades do
interior de Minas e do Brasil, mas não há nada oficial. Sugerimos a
criação de uma lei, como a Lei Piva, de 16/7/2001, que trouxe para o
esporte especializado benefícios monumentais. Precisamos apenas
observar a participação do Brasil na última olimpíada. Ela foi do melhor
nível em comparação com as anteriores, porque houve recursos para
produzir essas melhorias. Contratamos treinadores estrangeiros, e os
nossos atletas foram para outros países a fim de se aperfeiçoarem.

Então, Deputado Federal Gilmar Machado, encontremos uma saída
para o futebol amador, que representa mais de 90% do lazer do
brasileiro, principalmente do pobre, pois ele não cobra nem ingresso para
que o cidadão assista ao jogo. O Governo Federal deveria fazer pelo
futebol amador o que ele fez pelo esporte especializado e que atingirá
mais de 900/0 dos praticantes de esporte deste Pais.

Deputado, a Federação Mineira dará algumas sugestões para serem
inseridas no Estatuto do Desporto, do qual V. Exa. é relator.

Genericamente, há explícita evolução da legislação brasileira quanto à
área esportiva, em especial daquelas destinadas ao futebol,
especialmente ao valorizarem o torcedor, principal personagem do
futebol, equiparando-o ao consumidor. A legislação 'consumerista"
brasileira é considerada uma das mais evoluídas do mundo. Além disso,
discussões como essa produzida pela Câmara dos Deputados permitem
que os demais segmentos da sociedade, envolvidos direta ou
indiretamente no tema, sejam ouvidos e, portanto, possam, no limite de
sua significação, influenciar.



1924

Modificações sugeridas por quem convive com o futebol: unificação da
legislação, para que o Estatuto do Desporto, principalmente como
instituto, como é denominado, abarque todas as questões atinentes à
matéria e seja fonte de consulta fidedigna e principal, senão única, a
respeito de desporto e futebol.

Gostaríamos de oferecer para discussão outra sugestão, relativa a um
item que consta no Estatuto do Torcedor, mas que achamos que deve ser
mudado: é o problema da venda de ingressos com antecipação. E claro
que, nos grandes eventos, os ingressos devem ser vendidos com
antecipação. Mas posso dar um exemplo caseiro: o querido América
Futebol Clube tem uma média de público de 1.500 torcedores em seus
jogos. Ora, disponibilizar, em 72 horas, cinco postos diferentes para
venda de ingressos é um gasto que não compensa, já que isso poderia
ser feito na hora. E evidente que, relativamente a jogo de maior público, o
Estatuto do Torcedor é sábio. Assim, uma das nossas sugestões é que
haja avaliação sobre a capacidade do estádio e o prognóstico de público,
porque isso tem causado grandes prejuízos aos próprios clubes. Posso
dizer que, em alguns jogos profissionais que ocorrem tanto em Minas
quanto em outros Estados, não chega a 100 o número de torcedores no
estádio.

Outro item que o Estatuto do Torcedor exige e que achamos que deve
ser modificado é a presença obrigatória de médicos, de dois enfermeiros
universitários do tipo padrão e de uma ambulância para cada 10 mil
torcedores. Obviamente, não somos contra ambulâncias nem contra
médicos. Essa foi, aliás, uma grande inovação. O que questionamos,
porém. é a exigência de dois enfermeiros universitários do tipo padrão.

Para os senhores terem uma idéia, o próprio Corpo de Bombeiros, que.
como é cediço, age no resgate de todos os tipos de vítima, não reúne
condições de atender à lei por ausência de profissionais. Não se exige tal
número nem de hospitais. Parece que isso foi apresentado, "data venia" e
com todo o respeito, muito mais com o objetivo de se atender à reserva
de mercado.
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O futebol é de interesse público, presta relevantes serviços em todos os
níveis governamentais, até mesmo laborando em prol do atendimento de
obrigações constitucionais do Governo, mas nem por isso possui retorno
algum. Responde por mais de 90% da taxa de lazer do povo. Então, que
se criem incentivos como a Lei Piva, que produz para o esporte
especializado; que se fiscalize a aplicação dos recursos apenando
transgressores, mas que não se deixe de fornecê-los por causa da
possibilidade de desvio.

O Estatuto do Torcedor prevê outro item que acreditamos que deve ser
bem discutido aqui: a responsabilidade objetiva. Não que queiramos fugir
dela, mas vou dar um exemplo: amanhã, jogam em Ipatinga o Clube
Atlético Mineiro e o Paysandu, de Belém do Pará. O que a lei exige que
se faça? Que se realize uma reunião com antecedência, com a
participação de todas as autoridades envolvidas, para que sejam
adotadas medidas de segurança para o torcedor.

Uma semana antes, fomos a Ipatinga, que é o palco desse jogo, a
Federação Mineira de Futebol, representantes do estádio de futebol
daquela cidade, da Polícia Militar e do Ministério Público, autoridades
sanitárias e autoridades da área de transportes coletivos, enfim, todos os
envolvidos. Fizemos a reunião, elaboramos a ata, tudo dentro do figurino.
Ora, se acontecer algum fato nesse jogo, depois que todas as medidas
determinadas pela lei foram adotadas, acho injusto responsabilizar o
dirigente, porque, evidentemente, por fatalidade, pode acontecer uma
briga no campo.

A Polícia Militar, que faz parte da segurança, é paga para essa
finalidade. Mas hoje, o dirigente é responsabilizado individualmente,
independentemente de ter motivado o fato. Fazemos esse apelo,
Deputado. Não é que queiramos isentar o dirigente de responsabilidade,
mas queremos que tudo siga uma lógica.

Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os presentes: ao
Deputado Federal Ronaldo Vasconcelios, autor da idéia de trazer para
Minas Gerais esta audiência, e ao Deputado Federal Gilmar Machado -
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fomos colegas nesta Casa, sei do seu valor e também que é um homem
do meio: é um esportista, gosta muito de futebol, e isso é muito
importante. O Estatuto o Desporto não poderia estar mais bem entregue
do que nas mãos do Deputado Federal Gilmar Machado. Tenho a certeza
absoluta de que é chegada a hora de corrigir as imperfeições existentes
na Lei Zico, na Lei Pelé e no Estatuto do Torcedor. Mais uma vez, muito
obrigado a todos.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. Paulo Schettino. Presidente da
Federação Mineira de Futebol. a quem solicitamos que encaminhe à
oficina 4 - Desporto de Rendimento: Futebol as sugestões dessa
entidade.

Palavras do Sr. Vicente de Paula Pereira
Exmo. Sr. Deputado João Leite. querido amigo e Presidente da Mesa,

na pessoa de quem saúdo a todos os outros componentes: Exmo. Sr.
Deputado Federal Gilmar Machado, insigne relator do Estatuto do
Esporte. que. em boa hora. veio para sanear o meio esportivo: Peço
desculpas por uma falha imperdoável que cometi. Por motivos
profissionais, encontrava-me na cidade de ltaúna, onde sou professor em
duas faculdades. Cheguei em casa de madrugada, voltando de lá, e não
sabia que seria merecedor da deferência de fazer parte da Mesa na
abertura dos trabalhos. Soube que fui convocado e, obviamente, não
respondi, mas, se soubesse, teria mandado um representante.

Iniciarei minha exposição de forma um pouco ousada. Farei
considerações, apesar da presença destes notáveis Deputados, sobre a
organização política do Estado e a aplicação das leis: depois, sobre a
legislação esportiva. O Estado é um povo, politicamente organizado.
submetido à autoridade de um governo aparelhado com três elementos
responsáveis por sua gestão. Os elementos do Estado foram criados na
França, por Montesquieu: Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder
Judiciário.

O primeiro Poder do Estado democrático é o Poder Legislativo, com a
finalidade de criar as normas de comportamento e a organização do
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Estado. O segundo. o Poder Executivo, tem a função de executar essas
leis, de cumprir as leis elaboradas pelo Poder Legislativo. Finalmente, o
Poder Judiciário, que deveria ser inerte, só entra em ação quando existe
violação das leis estabelecidas pelo Legislativo.

O futebol brasileiro foi implantado, em 1894, pelo brasileiro Charles
Müller, que foi estudar na Europa. Quando regressou. trouxe na bagagem
quatro bolas de futebol, uma bomba e o livro de regras. Dizem os
românticos que trouxe, no coração, o sonho de implantar o futebol em
nosso País.

Foi um sucesso enorme: depois da inauguração do futebol, muitos
campos foram construídos. Houve organização de campeonatos e de
ligas. Essa situação permaneceu até 1930, quando foi implantado o
futebol profissional no Brasil. Como não havia leis regulamentando a
prática esportiva, os jogadores eram livres. Quando foram
profissionalizados, os dirigentes entenderam que a transferência de
jogadores de um clube para outro só poderia ser feita mediante
indenização. Foi instituída a figura do passe. O jogador só poderia passar
para outro clube se o cedente recebesse uma indenização do
cessionário. Isso ficou no âmbito do direito consuetudinário. que é
baseado nos costumes. Não havia regras regulando esse procedimento.

Essa situação permaneceu até 1976, quando foi aprovada uma lei que
regulamentava a profissão de jogador de futebol. Era uma lei pequena -
32 artigos -, que atendia às exigências da sociedade à qual se destinava.
Existiam pequenos reparos, plenamente suportáveis. Conforme um
dispositivo dessa lei, o atleta que ficasse 10 anos no mesmo clube, ao
completar 32 anos, ficaria livre. Foi a primeira oportunidade para o atleta
brasileiro transferir-se livremente. O que os dirigentes faziam? O jogador,
criado na base do clube, ao aproximar-se dos dez anos, tinha seu passe
negociado com algum clube europeu. Não gosto de citar nomes, mas
quem acompanha futebol se lembra muito bem da transferência de
Rivelino, de Gérson, de Leão e de vários outros jogadores para o futebol
europeu.
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Não existia mais a figura do passe na Europa. Os jogadores brasileiros
faziam contratos de três anos com os clubes. Depois retornavam ao
Brasil. muitas vezes para o próprio clube de origem. O que aconteceu?
Como estavam voltando da Europa, recebiam salários europeus. Aí.
começou a quebradeira dos clubes brasileiros. Sou Presidente de uma
associação, que pertence ao Governo Federal, cuja finalidade é proteger
os jogadores de futebol. Não sou tão sectário a ponto de achar que uma
distribuição perversa de renda, num Pais pobre e miserável como o
nosso, seja justa.

Recebi, não faz muito tempo, uma comunicação da CBF informando
que o Brasil possui 16 mil jogadores de futebol profissional. sendo 15 mil
carentes, quando empregados.

Então, aconteceu no futebol a quebradeira dos clubes, até que o Zico
resolveu criar aquela lei, que trazia alguns benefícios, mas foi
bombardeada no Congresso Nacional e possibilitou a instalação dos
bingos. Para o futebol, especificamente, não houve nenhum benefício.
Mais tarde veio a Lei Pelé, cópia da Lei Zico. A Lei PeIé coincidiu com o
momento da criação da lei do passe livre para o jogador de futebol. Essa
lei do passe me faz lembrar a época em que o Brasil, nos últimos anos da
escravidão, era o único país em que ainda havia escravos. A Província do
Ceará e a Província do Rio Grande do Sul já haviam abolido a
escravidão. A Princesa Isabel era casada com o Conde D'Eu, que era
reacionário e lhe dizia para não assinar a lei, sob pena de o Brasil
quebrar. Aconteceu que a Inglaterra fez um bloqueio econômico contra o
Brasil, obrigando-o a assinar a Lei Áurea, que não aboliu a escravidão
coisa nenhuma. Mas como estamos falando de futebol, na Europa já
havia a Lei Bosman. que liberou todos os atletas da Comunidade
Européia, que, na época, era constituída por 18 países. Na América do
Sul não existe mais essa coisa de passe. O Brasil tem que assumir a sua
dignidade. O Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, em que há um dispositivo que diz que todo homem tem direito
a um emprego e à livre escolha deste. Faço esse comentário porque
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estou sabendo de articulações para a volta do passe. Mas tenho plena
confiança nos homens que representam o futebol brasileiro no
Congresso, plena confiança em que não vão permitir tal afronta.

O Estatuto - palavra que vem do latim e significa lei orgânica de uma
sociedade, associação ou instituição - é uma lei que irá fazer a
organização do esporte. O Estatuto do Esporte previa, em seu projeto
inicial, que o atleta profissional deveria ser julgado pela Justiça
Desportiva, como já ocorria na Lei n° 6.353. Lamento que o Deputado
Federal Gilmar Machado não esteja presente no momento. Estou fazendo
esta defesa porque o jogador de futebol exerce uma profissão que dura
de 8 a 9 anos, em média. O trabalhador comum trabalha 40 anos. Eu,
como jogador de futebol que fui, jogador medíocre, quando estava com 8
anos de profissão. o pessoal dizia que eu já era velho. Fui colega de
faculdade do Paulo Schettino, vou fazer 33 anos de formado, e ninguém
me chama de advogado velho.

Se as profissões são tão diferentes, não é razoável serem julgadas pela
mesma justiça, porque o atleta tem pressa na solução das suas causas
trabalhistas. Se sua carreira dura 12 anos, a lei anterior dizia que
qualquer conflito trabalhista tem o prazo máximo de 180 dias para ser
julgado. Sabemos que, na justiça comum, isso pode demorar 10 ou 12
anos. Existe o caso de um jogador famoso que está parado há mais de
seis meses. Para um jogador, ficar parado esse tempo representa dois
anos, se comparado a um cidadão comum.

Faço essa sugestão, inclusive por motivo mais forte: a Justiça
Desportiva funciona na Capital e possui jurisdição em todo o Estado: já a
trabalhista é dividida em comarcas. Vejam os senhores: se determinado
jogador do Cruzeiro for emprestado para um clube do interior,
permanecer lá durante um período e não receber salário, ao retornar,
estará sem dinheiro, mas terá de contratar advogado e comparecer à
comarca daquele município. Portanto, essas postulações são inviáveis
para os pobres. Sou Defensor Público e também um pobre. Sei como é a
sua vida. Ele abre mão das coisas porque não tem recursos. Todos se
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lembram dos casos de jogadores ricos, O Dida, por exemplo, vinha da
Suíça, porque a presença do reclamante é indispensável na Justiça
Desportiva.

Faço apelo ao Deputado Federal Gilmar Machado para que restabeleça
essa questão. porque tal dispositivo já figurava no projeto inicial do
Estatuto, e agradeço-lhe pela inserção da proposta que estabelece que
toda confederação que não efetuar os repasses previstos na lei para as
associações de proteção aos atletas será punida. Anteriormente, não era
assim. No direito. existe o direito e a moral. Quem desobedece à lei moral
é punido pelo remorso e pelo arrependimento, aspectos de foro íntimo,
mas a lei deve estipular sanção àqueles que desobedecem a ela. Não sei
se por ingenuidade, ignorância ou maldade, havia dispositivos no Estatuto
indicando que a desobediência a ele não implicava em punições - então
não é lei, é preceito moral.

Agradeço mais uma vez ao Deputado Federal Gilmar Machado e
parabenizo-o pela maneira quase sacerdotal com que realiza esse
mutirão Brasil afora. Passou dois dias conosco, discutindo os problemas
inerentes aos destinatários da lei. Agradeço também aos membros da
Mesa e a vocês pela qualidade deste debate. Suas presenças honram
imensamente este modesto expositor e dão uma dimensão de grandeza
ao evento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Presidente da
Associação de Garantia ao Atleta Profissional, a quem solicitamos o
encaminhamento da sugestão à oficina 5, que trata de legislação
esportiva.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos inicio aos debates. A

coordenação informa ao Plenário que os participantes poderão formular
perguntas aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas por
escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia, para que os trabalhos
sejam agilizados.

Solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
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identifiquem. sejam objetivos e sucintos, ficando dispensada a
formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 2
minutos para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo
para as respostas.

Debates
O Sr. Robson Martins Pinheiro Meio - Sr. Presidente, Montesquieu e

Aristóteles foram citados na tribuna. Quero iniciar citando Sócrates, que
dizia: "Cuidem das crianças de hoje, para não termos de punir o homem
de amanhã". Esse projeto de lei possui um valor agregado que ainda não
foi ressaltado por nós: é um valioso instrumento de política pública de
prevenção à criminalidade. A prática desportiva para crianças com oito,
nove, dez anos surtirá um efeito notável daqui a dez anos. Sugiro a
construção de praças esportivas em áreas contíguas às escolas
municipais e estaduais do nosso Estado, para que as famílias das
crianças possam compartilhar , esse espaço, que será um poderoso
instrumento de inclusão social. E muito melhor uma política de prevenção
à criminalidade com a construção dessas praças esportivas do que com a
realização de "shows" de bandas de "rock", "afroreggae" e outros, como
vêm sendo feitos nos aglomerados. Sugiro que esse projeto de lei conte
com os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo
Penitenciário para a construção dessas praças esportivas, porque se trata
de uma política de prevenção à criminalidade.

Como disse Montesquieu, que foi citado da tribuna, é necessário dividir
os poderes, porque aquele que utiliza o poder naturalmente abusará dele.
Vivemos uma situação muito parecida no Superior Tribunal de Justiça
Desportiva, em que não há um mecanismo de controle do poder nas
decisões arbitrárias e abusivas tomadas por sua Presidência.

Esse projeto de lei faz menção à criação de um Conselho Nacional de
Justiça Desportiva. Isso é análogo à reforma do Judiciário, que prevê o
Conselho Nacional do Poder Judiciário, aprovado recentemente. E
necessário que fique explicitada a forma de composição do Conselho
Nacional de Justiça Desportiva, para que se regulamente o controle do
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exercício do poder pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.
Gostaria de ouvir a posição do relator, Deputado Federal Gilmar

Machado, a respeito dessas sugestões. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Agradecemos a contribuição do Dr. Robson.

Solicitamos que participe das oficinas, principalmente da de legislação,
pois será importante para nós.

Temos uma manifestação de Anderson Willerman de Paula. do Esporte
Clube Santa Maria, que parabeniza o Presidente da Federação Mineira
de Futebol. Paulo Miranda Schettino, pelo seu pronunciamento sobre o
futebol amador. esperando que possam lutar juntos pela melhoria das
condições dessa modalidade.

Pergunta da Profa. Patrícia Zingoni, c000rdenadora do Espaço Criança
Esperança da PUC Minas, à Profa. Leila: "Gostaria de saber sua opinião
sobre a expressão 'assistemática", que aparece como modo de prática do
desporto de participação no art. 89. Se o desporto de participação tem
por finalidade, entre outras, a educação permanente e a melhoria nos
índices de desenvolvimento humano, isso não me parece possível se
feito de modo "assistemático". Esses desafios requerem planejamentos
pedagógicos sistematizados: diagnósticos, pesquisas, determinação de
objetivos e resultados etc.. bem como todos os conteúdos que integram a
prática do esporte de um modo geral."

A Sra. Leila Mirtes Santos de Magalhães Pinto - Agradeço à Patrícia a
questão, pois, de fato, refere-se a um aspecto que precisava ser
pontuado. Concordo com você, a palavra "assistemática", aqui. não
procede. No texto ela aparece da seguinte forma: "O desporto de lazer
seria praticado de modo voluntário e assistemático sem qualquer relação
contratual e remuneração, numa perspectiva de lazer.". O artigo, ao
colocar o termo "assistemático", parece estar traduzindo a prática
esportiva do plano individual de escolha do sujeito. Esse plano individual
de escolha do sujeito já está plenamente tratado quando se diz que o
esporte de participação é praticado de modo voluntário. E mais: o termo
"assistemático" pode tornar equivocada uma leitura sobre o nosso



compromisso com o desporto de participação. dentro de uma política
social. Estamos aqui discutindo não a participação individual de cada
sujeito, mas essa participação dentro do plano de uma política social mais
ampla. Nesse aspecto, o desporto de participação precisa se lembrar de
que, para que o sujeito tenha autonomia na sua prática, necessita ter
orientações, ser educado para a prática do esporte, de forma a alcançar
todos os seus benefícios, sabendo-se que, do ponto de vista do próprio
exercício físico, o esporte trará contribuições se for uma prática
sistemática. Sabemos que, do ponto de vista psicológico, social, ele trará
benefícios se houver um trato lúdico e adequado à maneira como suas
regras sistemáticas são tratadas e trabalhadas. Concordo com a Patrícia
e recomendo que seja repensado o termo "assistem ático", no art. 89.

O Sr. Cláudio Augusto Boschi - Como se trata de um documento de
políticas públicas, é estatuído, pela Constituição Federal, que haverá um
sistema de organização do poder público que atuará sobre a sociedade.
Então, quando se usa a palavra "sistema", ela se refere à questão do
sistema formal e do sistema não formal. O sistema formal, por força de
dispositivo constitucional pétreo. é uma atividade obrigatória, chamada de
direito indisponível. E a atividade esportiva é um direito individual. Trata-
se de um esclarecimento do ponto de vista da técnica legislativa.

O Sr. Laerte Santos Oliveira - Sou técnico do Real Cósmicos, um clube-
empresa constituído recentemente, e dirijo minha pergunta ao Presidente
da Federação Mineira de Futebol. O Cósmicos se organizará por equipes
de futebol, masculino e feminino, em nível do Estado e do País. No Brasil,
os estatutos das federações de futebol estão muito atrasados, não
condizendo com nossa realidade. Há, no estatuto da Federação Mineira
de Futebol, um artigo que diz que um clube profissional tem de ter três
anos de futebol amador.

Sugerimos que o clube profissional já entre na primeira, ou na segunda,
ou na terceira divisões de acordo com o regimento desportivo de cada
região, de cada Estado.

O art. 17 estabelece que são entidades de administração do desporto
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as confederações, as federações e as ligas. O art. 30 estabelece que a
liga desportiva poderá filiar-se à entidade de administração do desporto,
com direito a voz, porém sem direito a voto. Sugerimos que as ligas
tenham direito a voto para que fique uma coisa mais democrática.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado. Sr. Laerte. O Presidente da Federação
Mineira de Futebol se propôs a responder a seguinte pergunta, que não
foi identificada: "Como o senhor explica o grande número de cambistas
no Brasil e Argentina vendendo ingressos nas próprias redondezas do
estádio antes do início das vendas, com o nome da federação como
compradora?".

O Sr. Paulo Schettino - Primeiro, responderei ao companheiro de
Contagem. O estatuto da Federação Mineira de Futebol está
absolutamente modernizado, foi mudado exatamente para se enquadrar
na Lei Zico, na Lei Pelé, no Estatuto do Torcedor e no novo Código Civil,
que entra em vigor em janeiro do ano que vem. E claro que no momento
em que o Estatuto do Desporto for aprovado, faremos uma nova
assembléia geral para atualizá-lo, mas hoje ele já está atualizado. Quanto
à sua sugestão para que o clube tenha três anos de futebol amador, com
todo respeito, isso não existe. Qualquer clube que se organizar
profissionalmente já passa a disputar o campeonato da terceira divisão.
Aí, ele vai galgando os degraus. Um exemplo é o UNIT, de Uberlândia,
que disputou a segunda divisão, ganhou e hoje já está no Módulo B. Se o
clube do senhor se organizar, pode disputar sem nenhum problema.

Quanto à pergunta anônima sobre a venda dos ingressos no jogo Brasil
• Argentina, a responsabilidade não foi da Federação Mineira de Futebol.
• sim da FIFA, por intermédio da CBF. Mesmo assim, vamos esclarecer.
Por ser a primeira vez que ocorreu a venda de ingressos de futebol "on
line", houve muitos problemas. Problema de cambista é universal, de
difícil solução. Não existe nenhuma lei no Brasil que impeça o cidadão de
comprar ingresso. As vezes, essa compra é limitada incorretamente. Se
ele vender pelo mesmo preço. não tem problema. Caso isso não
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aconteça, cabe às forças de segurança pública agir.
No jogo Brasil e Argentina, houve mais de 15 ações contra a

Confederação Brasileira de Futebol e contra a Federal Mineira de
Futebol. Até agora, todas foram explicadas, e a justiça aceitou a
explicação. Só uma está em andamento.

O Sr. Presidente - Pergunta do Prof. Renê Cerqueira Pereira, da Terra
da Sobriedade, dirigida ao Sr. Vital Severino Neto.

A Associação Brasileira de Voleibol Paraoiímpico disputará o Pan-
Americano de 2005 e de 2007, no Rio de Janeiro?

O Sr. Vital Severino Neto - O vôlei paraolímpico está incluído no
programa dos Jogos Parapanamericanos de 2007.

O Sr. Presidente - Geraldo Baú, da Escolinha do Baú, de Sabará, afirma
que o Presidente da Associação de Garantia ao Atleta Profissional, como
ex-atleta e advogado, deveria defender a opinião do atleta quando da
elaboração de tabelas dos campeonatos, uma vez que sem atleta não há
espetáculo.

O Sr. Vicente de Paula Pereira - Geraldo, felicito-o por seu comentário,
porém as dificuldades são imensas. Entendo que toda lei deve ser
elaborada com as aspirações e com as emanações de seus destinatários.
Felizmente, está presente o ex-Secretário de Esporte, cujo nome peço
licença para evocar. Na época em que o Heleno jogava no Atlético e era
Diretor da AGAP, criou-se uma comissão de vistoria para aprovar ou não
os estádios de futebol de Minas Gerais. Pelo fato de o Heleno ser jogador
de futebol e professor de Educação Física, foi indicado pela AGAP para
fazer parte dessa comissão, mas seu voto não valia nada. Se não me
falha a memória, no campo do Guarani, de Divinôpolis, não havia
banheiro. Heleno vetou-o, mas ficou sozinho. Permito-me fazer uma
crítica aos jogadores do presente. Se se associassem e pressionassem
fortemente, conseguiríamos alguma coisa. Infelizmente, o brasileiro não
tem muita capacidade associativa. Muito poucos jogadores da ativa
associaram-se à AGAP. De modo geral, procuram a AGAP no final da
carreira. Estou de pleno acordo com a indagação.
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O Sr. Presidente - Solicito ao Prof. Rui Martins, Presidente da
APEFEMIG e membro efetivo do CREFI, que se dirija ao microfone para
sua pergunta.

O Sr. Rui Martins - A bem da verdade, é uma forma de
encaminhamento. Com relação ao art. 136 da proposta do estatuto, o
texto original diz: "O exercício da profissão de treinador ou técnico de
qualquer modalidade esportiva será deferido.". E relaciona todas as
questões. Propomos a seguinte mudança: "As funções de técnico, auxiliar
técnico e preparador físico de qualquer modalidade serão exercidas por
portadores de diploma expedido por escola de educação física,
reconhecido na forma da lei, habilitados pelo conselho profissional e
credenciados pela entidade dirigente máxima de cada modalidade
esportiva. Obrigado.

O Sr. Presidente - Muito bem. Solicitamos ao professor sua
contribuição, à tarde. na oficina. Com a palavra, o Presidente da
Federação Mineira de Handebol, Robusto.

O Sr. Robusto - Boa tarde. Gostaria que o Deputado João Leite
comentasse minha fala. Encaramos o estatuto como muitos avanços. A
razão de ser das federações são os clubes. Nós. que temos o contato no
dia-a-dia com essas entidades, manifestamos a mesma preocupação do
Sérgio Bruno.

Os clubes, que têm a responsabilidade de fazer a parte recreativa e
esportiva das cidades, são hoje. no Brasil, entidades falidas. Muitos têm a
parte esportiva como vocação, mas não têm condição de cumpri-Ia.

O Governador Aécio Neves tem manifestado sua preocupação com o
modelo centralizador das leis do Brasil. Em relação ao desporto, o
modelo se repete: os recursos são centralizados em Brasília, e, em
conseqüência, os repasses passam por dois problemas sérios: burocracia
no encaminhamento e desvios de recursos. Assim sendo, não há repasse
direto para as federações e clubes. Pena, porque são essas estruturas
menores que fazem a coisa acontecer. Apenas para o bingo o repasse
era direto.
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Indago do Deputado João Leite se ele também vê com preocupação o
modelo centralizador, que não proporciona o envio direto e ágil de
recursos a quem realmente faz as coisas acontecerem.

O Sr. Presidente - Essa é uma preocupação não só minha, mas
também do Deputado Gilmar Machado.

Uma das questões que nós dois discutimos nesse encontro foi a da
necessidade de se criar um sistema para o esporte. Já até encontramos o
nome. Seria oportuno chamá-lo de Sistema único do Esporte - SUE. Tem
tudo a ver com a realidade. O pessoal tem mesmo de malhar e suar, e sei
que vocês têm suado um bocado.

A descentralização é fundamental. Por mais que Brasília seja
importante, é em Contagem. é em Sabará que a bola está na mão do
jogador de handebol. O jogo de basquete acontece nas cidades de todo o
Brasil. E na ponta que os recursos têm de chegar.

Morei em Portugal por um tempo. O que fortaleceu os esportes nos
países europeus foram as leis de financiamento do esporte, que atendiam
as pontas.

Na Espanha, o governo, com o apoio de toda a população. socorreu
financeiramente os clubes num momento delicado da história do esporte
naquele país. Devolveu-lhes saúde para funcionar.

A discussão que o Deputado Gilmar Machado tem promovido no País
aponta para a descentralização e para o financiamento do esporte.
Esporte é algo tão importante que deve merecer recursos públicos e
legislações que dêem condições de sua realização nas pontas.

O esporte, sobretudo no interior, favorece a economia. Em 2003.
Heleno, então Subsecretário de Esportes, fez uma conta simples sobre a
quantidade de emprego que geram os jogos no interior de Minas Gerais.

Só a secretaria gerou 3 mil empregos durante os jogos, sem contar as
Prefeituras envolvidas. Isso é algo fantástico, que merece a atenção das
autoridades.

Quero dar oportunidade ao Deputado Gilmar Machado para discutir a
questão, mas é preciso haver a presença do Governo em todos os seus
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níveis. Precisamos sistematizar o esporte, até para facilitar o trabalho
com as crianças. Como apoiar esse tipo de trabalho? Como os clubes
terão financiamento? Isso tem de ser de fácil entendimento para quem
está envolvido com o esporte. Como as escolas podem participar? Como
podem organizar os jogos escolares do município? Como seria o
financiamento? O sistema é fundamental para que essas coisas fiquem
claras. Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Federal Gilmar Machado - Em primeiro lugar. queria dizer
que o objetivo do estatuto é esse. Como essa será a legislação do
esporte, tem de haver um sistema. Esse é o modelo que está sendo
construído. Estamos começando a entender o argumento de que o
esporte não é política de um Governo, mas de Estado. Quantos anos a
educação levou para chegar à atual situação? E ainda há um problema,
estamos debatendo a substituição do FUNDEF por FUNDEB. E uma
polêmica que vem de muitos anos. Também foi dureza unificar a saúde.
O mesmo acontece com o esporte. Queremos criar um sistema que deixe
claro o papel do município na área do esporte. Ele cuidará
especificamente de quê? O Deputado João Leite foi Secretário, mas qual
é o percentual do esporte na lei orçamentária? No orçamento da União
deste ano, é 0,23 0/,0. Apresentei uma proposta de emenda à Constituição,
que está sendo discutida. Será uma guerra com o pessoal da Fazenda,
porque ninguém quer a vinculação de recursos. Ela estabelece 2% dos
recursos da União para o esporte: 1.5% dos Estados, e 1% dos
municípios, no mínimo, para haver condição de fazer, pelo menos,
planejamento político. Falar que é prioridade sem destinar recursos é
conversa.

Estamos tentando agora estabelecer esse sistema, com uma fonte clara
de financiamento, a fim de que tenhamos apenas uma legislação
orientadora. E aí tem de entrar a iniciativa privada. Sem uma parceria.
não conseguiremos nada.

Outras questões devem ficar claras na definição das políticas. No
Ministério do Esporte, para o Deputado apresentar emenda sobre quadra.
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ela tem de ser em escola municipal ou estadual. Se não temos nem
quadras cobertas nas escolas, como vamos fazê-las em outro lugar? Em
vez de fazermos pequenas quadras, vamos, primeiro, construir quadras
poliesportivas nas escolas municipais e estaduais. O espaço deve ficar
separado para utilização. No final de semana, a comunidade usaria
aquele espaço, sem acesso à escola, para não haver problemas.
Estamos discutindo o orçamento da União, e essa determinação foi
discutida com o Ministério do Esporte. Ele não aceitará emendas que não
se refiram, primeiramente, às escolas. Já é um avanço, fruto de debates
como este; como ocorreu na primeira conferência, em Brasília. Minas fez
a sua conferência estadual e as municipais. Já estamos dando seqüência
ao que foi discutido. Tem de haver diálogo e ação. Eu e o Deputado João
Leite somos evangélicos, e um pastor da la Igreja Batista - eu era da
Igreja Batista Central, mas sempre fazíamos intercâmbio - sempre dizia
que oração sem ação é tapeação. Aqui é a mesma coisa. Muita conversa
sem ação não vai resolver nada.

O estatuto quer tratar de questões como essa. O objetivo é montar um
sistema indicando a fonte de financiamento. Criamos algumas leis de
incentivo, que precisam ser preservadas. Perdoem-me o Vital e outros,
mas, nesse primeiro momento, queremos deixar a Lei Agnelo Piva
completar pelo menos quatro anos, para depois pensar em modificações.

No Brasil, criamos uma lei, e, quando ela começa a ter resultado - e é
lógico que sei que devemos criar para os clubes outras leis ... Deixemos
as leis que já existem terem um prazo de validade para, depois,
mexermos; do contrário, não conseguiremos criar uma política. Na hora
em que os comitês olímpico e paraolímpico começam a montar uma
política, quebramos. Assim, não chegaremos a lugar nenhum. Também
devemos definir prioridades, o que também é objetivo do Estatuto, para
que haja rumo e possamos trabalhar. Obrigado.

O Sr. Paulo Sérgio de Oliveira - A nossa preocupação, Deputado Gilmar
Machado, é que, como os doentes, no futebol os clubes e as federações
estão agonizando. Não sei se eles conseguem ficar esperando no CTI.
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Não podemos conviver com essa situação, como diz o Sérgio Bruno.
Tínhamos a imunidade tributária. que perdemos, sonhamos com a lei de
incentivo fiscal que não temos. Esse vácuo é muito sério. Tínhamos a
mesma experiência com todas as mazelas quanto à questão do repasse
direto às entidades, que está sendo tirado de nós pela posição do
Governo, e não vislumbramos nada no lugar. Quanto a essa lacuna entre
perdermos a imunidade tributária e não termos a lei de incentivo fiscal
para os clubes que agonizam, se não vier algo de imediato, não sei se o
doente sobreviverá.

O Deputado Federal Gilmar Machado - No Estatuto, haverá um texto
com a lei de incentivo geral, para ser aplicado nos clubes e nas
confederações. Isso está garantido, de uma forma ou de outra.

O Sr. Presidente - Estão encerradas as inscrições e os
encaminhamentos de perguntas. Faremos um último bloco de perguntas,
para que todos tenham condições de retornar. às 14 horas, para a oficina.
Além disso, às 19 horas, devemos retornar a este Plenário. Pergunta da
Fernanda Alves. da Subsecretaria de Esportes. para a Prof. Leila Mirtes
Santos de Magalhães Pinto: "Gostaria de saber qual a sua visão a
respeito do lazer implantado no Estado de Minas Gerais e do exemplo de
como trabalhar a ludicidade nos programas.".

A Sra. Leila Mirtes Santos de Magalhães Pinto - Entendemos a
ludicidade como uma experiência não apenas da prática de atividades
prontas, brincantes e aquela rotuladas como recreativas. A ludicidade é
um exercício de autonomia. A alegria, o prazer e a satisfação que
emanam dessa experiência tem a ver com a possibilidade de quem
pratica a atividade ter escolha, participar das tomadas de decisões e
entender tudo isso. Fernanda. você me pergunta sobre a política do
Estado de Minas Gerais quanto ao lazer. Desculpe-me. não conheço a
atual política do Estado, mas responderei por uma discussão nacional
das políticas estaduais e municipais.

Há uma tradição, no campo das políticas de lazer, de construir
equipamento ou levar atividades até o povo, as famosas ruas de lazer
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prontas que ocorrem nas comunidades e nas cidades, sem nenhuma
negociação ou articulação. As vezes, elas não tem significado para o
público beneficiário. Há resultados interessantes do ponto de vista de
políticas lúdicas sobre as quais possuem responsabilidades o Estado e o
município. Estes devem proporcionar condições mínimas, como falaram o
Deputado João Leite e o Deputado Gilmar Machado, para que as
políticas, efetivamente, cheguem à ponta. Do ponto de vista da
qualificação lúdica de uma política, esta deve ser, sobretudo,
diversificada. Deve haver condições não só para a construção de infra-
estruturas, mas também para a qualificação de profissionais e de
lideranças comunitárias a fim de difundir uma prática diversa de esportes.
Não devemos ter apenas uma modalidade. Essas práticas devem ser
construídas junto ao público beneficiário.

Então, o que temos visto no País são políticas socioeducativas, lúdicas,
que educam lideranças para agir como mobilizadores de práticas
autônomas com consciência e com qualidade nesse envolvimento da
ponta, com a possibilidade de real escolha e participação diversificada no
lazer.

O Sr. Wilson Piaz.za - Caro Deputado João Leite, ilustre Deputado
Gilmar Machado, não iria formular nenhuma pergunta, mas não contive a
minha ansiedade. Antes, porém, quero agradecer a abertura que oferece
o seu gabinete, onde sempre somos bem recebidos.

Estamos trabalhando no Estatuto do Desporto, que normatizará os
procedimentos do esporte brasileiro. Digo sempre que futebol é um
esporte à parte e acredito que temos que continuar defendendo essa
idéia, com todo o respeito aos outros. Mas causou-me estranheza,
causou-me espécie um fato que tento entender, mas não consigo.
Aconteceu de repente, sem que nós, que somos diretamente
interessados, tivéssemos participação alguma.

No dia 15 de novembro, foi estampada na "Folha de S. Paulo" uma
matéria dizendo que foi editada uma medida provisória sobre futebol.
Gentilmente, o caro Deputado nos fez chegar cópia dessa medida, que
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está sendo encaminhada ao Congresso para ser apreciada e votada em
poucos dias. Essa proposta visa alterar a legislação e mexe muito com o
futebol. Até mesmo revoga a lei que regulamentou a profissão do atleta,
que é a Lei n° 6.354, mas também altera e acrescenta alguns dispositivos
à Lei n°9.615.

O estatuto será aprovado em pouco tempo e se refere à revogação da
Lei n° 9.615 e a outras tantas mais, mas não faz referência à Lei n°6.354.
Pergunto: é verdade o que está aqui em minhas mãos: que o Governo
está querendo, através de uma medida provisória, alterar situações
relativas ao futebol e ainda alterar a Lei n° 9.615, se o próprio estatuto vai
propor, em pouco tempo, a sua revogação?

Gostaria que V. Exa. fizesse a gentileza de nos explicar isso.
O Sr. Presidente - Deputado Gilmar Machado, peço-lhe que espere o

Presidente da Federação de Jiu-Jítsu se manifestar.
O Sr. Adair Alves de Almeida - Boa tarde, ilustres componentes da

mesa, colegas e público em geral. Militamos no esporte há 40 anos.
Somos atletas medíocres, mas sempre participamos do esporte amador
especializado. Por isso, acompanhamos as leis sobre o esporte. que
surgem a todo momento, mas se modificam a cada instante. Essa, por
exemplo, trouxe grandes contribuições, mas não foi tão diferente das
demais. Digo isso porque, de toda maneira. a lei é única: praticamente
cuida do futebol e, por trás dele, trata dos outros esportes.

Talvez seja uma utopia isso que direi, mas é o meu pensamento. Em
nenhum momento, em nenhuma época, foi levada em conta a
possibilidade de se separarem as leis do futebol das leis dos outros
esportes especializados. O futebol é um universo à parte e sempre foi. E
grandioso, e devem ser distintas as leis que o regem. No entanto, o
esporte amador também tem o seu universo.

Vou puxar a discussão para o meu lado, porque vou ser um pouco
corporativista, apesar de saber que isso não deve feito.

Sou praticante de jiu-jitsu. Hoje, reunidas, as artes marciais são o
esporte mais praticado no Brasil depois do futebol, mas não há nenhuma



menção, nenhum olhar para o que ocorre com as artes marciais no Brasil.
Gostaria que isso fosse observado. Há o caratê, o judô, o jiu-jítsu,
esportes de grande importância que não são contemplados pelas leis.

Nós, Presidentes de federação, estamos conseguindo controlar a coisa
muito bem ainda, mas falta especificação da lei nessa área. Essa lei é
muito importante, mas, no meu entender, poderia ter um espectro maior,
abrigando as artes marciais. Obrigado.

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Gilmar que, ao responder a
pergunta do Presidente da FAAP. Wilson Piazza, e também o da
Federação Mineira de Jiu-Jítsu, que também responda à pergunta do
Angelo: "Em que situação se encontra a polêmica sobre o ensino de artes
marciais e os CREFs? Em vários locais foram concedidas liminares
impedindo a ação dos CREFs, mas ainda não se estabeleceu uma
norma.".

O Deputado Federal Gilmar Machado - Em relação ao que Wilson
Piazza diz, o estatuto fará essa síntese, só que alguns esportes, em
especial o futebol, solicitaram antecipação de alguns pontos, pois estão
vivendo uma crise financeira profunda. Quando o Presidente edita a
medida provisória, ela vira lei. Vamos incorporar essa parte no estatuto.

A medida provisória é composta por três pontos. Primeiro, vai zerar a
dívida dos clubes. Por exemplo, o Atlético, a partir da edição da lei, não
deverá nada. O que ele deve vai para uma conta, e um percentual vai
para o INSS. Ele soma o total de sua receita. A partir dai vem a segunda
parte da lei, que cria a Timemania, uma nova loteria, que substituirá a
Loteria Esportiva. Ao invés de números, utilizará o escudo do clube. Na
verdade, o clube cederá a imagem dele para que o Governo a utilize em
uma loteria.

Do dinheiro que o clube vai receber, ficarão bloqueados 80 1.0 para cobrir
a dívida, e 20% será para o clube c ntinuar com as suas atividades. O
clube que não deve nada ficará com 100% de sua receita, como o São
Caetano, o Atlético Paranaense e outros, para continuar com as
atividades do seu time.
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A terceira, mais polêmica, mexerá em uma parte da legislação
trabalhista, não está explícito que será a volta do passe, mas o clube
volta a ter uma força maior sobre o atleta. Também será determinado o
que é de fato o jogador aprendiz. No Estatuto da Criança e do
Adolescente isso está claro: a partir de 14 anos, pode-se fazer contrato
com uma empresa para desenvolvimento do trabalho de aprendiz. O
estatuto definirá o que é de fato clube formador. Na medida provisória,
vocês estão com o texto, quem quiser. à tarde, no grupo de futebol,
faremos a distribuição do texto, que é claro: o menino tem de estar
estudando. Na fase de aprendiz, não pode haver jogo no meio da
semana, porque, senão, atrapalha a escola. Há uma série de regras
inseridas no debate que estamos fazendo.

Pessoalmente. preferia que fosse votado o estatuto completo. pois há
pressão do Governo, dos clubes, da CBF e de outras entidades para que
ele saia imediatamente. O instrumento utilizado para acelerar o processo
é essa mobilização. Esse texto está na Casa Civil, podendo ainda sofrer
alguns ajustes, por isso pedimos que todos se agilizem para apresentar
contribuições.

Sobre a segunda questão, o estatuto é um sistema em que o futebol
terá um capítulo exclusivo. Há regras que servem tanto para o clube
formador de futebol quanto para o Minas Tênis Clube, que trabalha
meninos em natação, basquete e outras modalidades esportivas.
Queremos valorizar todas as modalidades, como o jiu-jítsu, que não é
uma modalidade olímpica e necessita de outro tratamento.

A grande maioria das artes marciais não estão dentro da categoria
esporte olímpico. Somente algumas estão. como o judô, o caraté e o "tae
kwon do". Depende das variações. Por exemplo, existem muitas
diferenças dentro do tae kwon do". São 73 modalidades não olímpicas
no Brasil. Ao elaborar o estatuto, estamos tendo o cuidado de permitir
que todos cresçam. Não vamos detalhar, mas criaremos um esboço
geral.

Conforme um projeto de autoria do Deputado Fleury, as pessoas que



trabalham com artes marciais, capoeira e dança não precisam submeter-
se aos Conselhos de Educação Física. Isso gera polêmica. Um relatório
da Deputada Alice Portugal foi aprovado na Comissão de Educação, e
está, agora, na Comissão de Turismo e Desporto. No dia 8, teremos uma
única audiência na Comissão, a fim de debatermos o projeto do Deputado
Fleury.

No meu entender, esse projeto é muito abrangente, retirando algo que
pertence à área de educação física. Discutiremos o assunto, a fim de
criarmos uma norma que possa atender ambos os lados. Apesar de os
Conselhos Regionais de Educação Física - CREFs - apresentarem boa
gestão em todo o País, encontramos, em determinados locais, alguns
problemas, que estão sendo equacionados. Na proxima quarta-feira, dia
8, às 14h30min, debateremos esse tema.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Deputado Gilmar
Machado. No futebol, diríamos que essa é uma bola nas costas, sem
tempo de recuperação. A MP, saindo da Casa Civil e indo para a Câmara
dos Deputados, pode ser considerada lei. Apesar de ter o prazo de 60
dias para ser votada, trata-se de legislação.

Temos o instrumento utilizado pelo Deputado Gilmar Machado. ou seja,
discutir, debater, democraticamente. uma legislação com os Estados,
como está acontecendo hoje, nesta Assembléia. Temos também esse
outro instrumento, que é quase um ato institucional, porque é
encaminhado impositivamente, definindo a vida de tantas pessoas, sem
qualquer discussão. Por isso o Poder Legislativo é tão importante. E no
parlamento que se discutem questões como essa. Corremos o risco de
uma imediata mudança de relação de trabalho e, o que é pior, voltarmos
no tempo.

O Presidente da AGAP abordou o tempo em que vivemos. Em 1976, eu
já era atleta. Conforme a legislação, permaneci no mesmo clube durante
15 anos, até completar 32 anos de idade. Somente assim teria direito ao
passe livre, a fim de conseguir um contrato melhor. Agora, teremos nova
legislação, que será feita sem a participação de todos os que atingirá.
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Isso é lamentável.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta as autoridades e aos demais
convidados os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e
os Deputados para as reuniões especiais de hoje. às 16h30min e às 20
horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 60" REUNIÃO ESPECIAL DA 2' SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 3/12/2004

Presidência dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Apresentação das propostas das oficinas -
Palavras do Deputado Gilmar Machado - Palavras do Deputado João
Leite - Palavras do Deputado Fábio Avelar - Palavas do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Fábio Avelar - João Leite - Rogério Correia -

Weliton Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 16h45min. 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 Weliton Prado, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa os
Exmos. Srs. Deputado Federal Ronaldo Vasconcellos, Coordenador da
Conferência Regional: Deputado Federal Gilmar Machado, Relator da
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Comissão Especial do Estatuto do Desporto; Deputado Estadual João
Leite; e Geraldo Ediberto, Nilson Moura de Oliveira, Hélvio Feliciano
Moreira, Hamilton Elesbão de Siqueira, Afonso Celso Raso e Robson
Martins Pinheiro Meio. Relatores das Oficinas n os 1 a 6. respectivamente.

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

Regional de Minas Gerais do Estatuto do Desporto, com a apresentação
das propostas das oficinas de trabalho. Esta Presidência passa a
coordenação dos trabalhos ao ilustre Deputado Federal Ronaldo
Vasconcellos.

O Sr. Coordenador (Deputado Federal Ronaldo Vasconcellos) - Assumo
a coordenação dos trabalhos parabenizando a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais pela estrutura logística e intelectual que deu a
esta nossa conferência.

Ultimaremos os nossos trabalhos ouvindo os nossos relatores, que
terão um prazo determinado para fazerem suas exposições.
Apresentação das Propostas das Oficinas

O Sr. Hélvio Feliciano Moreira - Antes de falar sobre as nossas
propostas, agradeço à Sílvia e ao Getúlio, que deram suporte ao nosso
grupo, bem como ao Marcelo Vítor, que ajudou na coordenação, e
também aos demais presentes, como o Juliano, o Virgílio, enfim, todos os
que participaram do nosso grupo. Foi uma discussão muito produtiva.

O nosso grupo sugere algumas alterações.
Incluir, depois do art. 10, que se refere à Conferência Nacional do

Desenvolvimento do Desporto, e do art. 11, que versa sobre o fórum
nacional, um artigo contemplando os fóruns municipais e estaduais. Nos
referidos artigos, não são mencionados os fóruns municipais e estaduais.

Suprimir o inciso 1 do § 1° do art. 44. Por favor, acompanhem-me.
Suprimir o parágrafo único do art. 69. pois entendemos que o processo já
está contemplado no "caput" do artigo. Suprimir os arts. 137 e 138.

Acrescentar no inciso 1 do art. 161: "Apoiar atletas de alto rendimento de
esportes olímpicos, paraolímpicos e não olímpicos.". E. no inciso 1 do § 1°



do mesmo artigo. incluir as palavras olímpica, paraoiímpica e não
olímpica.

Deputado, essas são as propostas do nosso grupo. Obrigado.
O Sr. Geraldo Ediberto - Parece-me que tenho torcida. Obrigado. A

nossa discussão foi longa, e ainda faltam alguns pontos para serem
concluídos. Evidentemente o objetivo é dos mais nobres. No nosso grupo,
ocorreu uma discussão da legislação atual, e como poderemos contribuir
para a melhoria do projeto, especificamente na administração do desporto
e financiamento esportivo.

Contamos com as brilhantes participações da Dra. Laís Veloso. que nos
fez uma exposição produtiva, e do Dr. Ricardo Pena Machado, professor
de Administração e Marketing. da UFMG.

O assunto foi bem esclarecido. Concluímos que talvez alguns artigos do
projeto sejam desnecessários, já que são realmente repetitivos em
relação à legislação atual. Sabemos que, no Brasil, além de criar uma lei,
é necessário insistir que a cumpram, principalmente as autoridades. Com
isso, trazemos algumas propostas.

No art. 16: Entidades de administração do desporto são pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins econômicos, constituídas na forma
do Código Civil e da legislação correlata. Dessa forma, buscamos a
alteração nesse artigo da expressão "poderá ter fins econômicos", pois se
entendeu que as entidades de administração do desporto -
confederações e federações - não poderiam ter fins econômicos.

No art. 5C, propomos a supressão da palavra "negócio". O art. 50, inciso
VI, diz: (- Lê:) "Acompanhar a evolução do desporto-negócio em seus
aspectos éticos e políticos.". Não seria conveniente restringir esse
acompanhamento apenas ao desporto-negócio em seus aspectos éticos
e políticos.

A terceira sugestão é a supressão da expressão "legislação correlata"
no "caput" do art. 16, passando-se para "entidades de administração do
desporto são pessoas jurídicas de direito privado, constituídas na forma
do Código Civil.". Então se retiraria a expressão "e da legislação



correlata, podendo ter fins econômicos'. Aliás, já modificamos a
expressão "podendo ter fins econômicos" para "sem fins econômicos".

A outra proposta é a supressão completa do art. 20. (- Lê:) "Art. 20- Os
estatutos das entidades de administração do desporto disporão sobre sua
constituição, organização e funcionamento nos limites da lei, observados
os seguintes princípios'.....Entendeu-se que essa proposta é redundante
com a legislação já existente; seria uma interferência nos estatutos da
entidade.

No art. 37, propomos a supressão da expressão "sociedade por cotas
de responsabilidade limitada", porque essa terminologia foi extirpada do
nosso compêndio jurídico. O novo Código Civil trata desse assunto de
forma diferente.

A supressão do art. 42 também é uma proposta aprovada.
(- Lê:) "Art. 42 - A transformação de associação desportiva ou de

departamento de desporto profissional em empresa. desde que
consentida pela assembléia geral, processar-se-á na forma que for
estabelecida na regulamentação desta lei."

Isso também não tem sentido, pois, quando se trata de empresa, o
Código Civil trata desse assunto. Não há nenhum impedimento, na
legislação atual, para que a associação desportiva se transforme em
empresa.

Supressão do inciso IV do § V' do art. 44: "E considerada formadora de
atleta, para os efeitos desta lei, a entidade de prática do desporto que
propicia os meios necessários à participação do atleta em programas de
treinamento nas categorias de base. Inciso IV - seja a entidade desportiva
formadora credenciada pelo Conselho Tutelar da localidade." Não vimos
razão de existir desse artigo, porque obrigaria uma entidade privada a se
credenciar pelo Conselho Tutelar. Esse registro só é obrigatório quando
se busca recursos do CONANDA e de outro órgão público. A norma final
dirá da necessidade de registro ou não da instituição no Conselho
Tutelar.

Supressão do art. 53: "A participação de seleções ou delegações



brasileiras em competições oficiais deverá ser transmitida ao vivo por
pelo menos uma rede nacional de televisão aberta, com transmissão ao
vivo". Esta norma fere a legislação específica das televisões brasileiras:
por isso, entendemos que esse artigo não deve ser tratado no Estatuto do
Desporto.

Supressão do art. 69. assim como de seu parágrafo único: "A
aprendizagem desportiva de menores de 18 anos em escolas de iniciação
desportiva e centros de treinamento desportivo terá acompanhamento
especial do Ministério Público e dos Conselhos Tutelares. Parágrafo
unico - As Varas da infância e da juventude e os Conselhos Tutelares
velarão para que crianças e adolescentes não sejam expostos
negativamente à prematura especialização e a processos de seleção
precoce de talentos".

Revisão do Título IV - Da Parceria, do Patrocínio e da Transmissão de
Imagem - para expressar apenas o caráter educativo, tendo em vista já
existir legislação sobre o tema - arts. 45 a 47.

Supressão do Capítulo II - Das Prestações de Contas - do Titulo XIII
Dos Crimes, das Penas e das Prestações de Contas. Isso também já é
regulamentado pela legislação pertinente.

Supressão do art. 32, pois as ligas são, conforme o art. 17, entidades
de administração do desporto. O art. 32 estabelece que as ligas não
sofrerão intervenção das federações e das confederações. A filiação da
liga às federações não é obrigatória. Ao se filiar a uma federação,
obviamente terá de obedecer ao estatuto daquela entidade.

Supressão do inciso V do art. 19, tendo em vista que o estatuto de cada
entidade define a sua homologação. Seria questão da Comissão de
Arbitragem do Tribunal de Justiça Desportivo, homologação prévia da
assembléia geral, que evidentemente estará vinculado ao estatuto de
cada entidade.

Destinação de 6°' das receitas orçamentárias de todas as esferas de
governo para financiamento de políticas públicas para o desporto, assim
distribuídas: 3% do orçamento da União: 2% dos orçamentos estaduais: e



1 0 0 dos orçamentos municipais. Autor: Laerte Santos de Oliveira Brasil. O
objetivo é financiar o desporto. Não existe nada nas leis que canalize os
recursos para o esporte. Essa seria a forma de obrigar a União, os
Estados e os municípios a destinarem parte de seus recursos para o
esporte, com um percentual previamente fixado.

Supressão do art. 117. Esse dispositivo define o que são desportistas
indiretos. Se o estatuto der essa definição, estaremos definindo todos os
agentes. Poderiam ser outros também. Eliminaríamos outras instituições.
Conforme citado, os fabricantes de material esportivo, por exemplo,
poderiam ser incluídos nos agentes desportivos. Isso poderia trazer
problemas para a distribuição de eventuais recursos. Poderia ser feita
alguma reivindicação. Então, a nosso ver, não há necessidade de se
definirem os agentes desportivos indiretos.

Acréscimo, no art. 141, da expressão "desporto de base" após a
expressão 'desporto educacional". Tendo em vista a sua importância na
formação de atletas, o desporto de base é pouco tratado. Com isso,
procuramos acrescentar o desporto de base tanto no art. 141 como no
art. 142. Ademais, concede-se ao desporto de base o percentual dos
recursos ali previstos. De acordo com o inciso V do art. 144, são
destinados 5% para o desporto de base e 10% para o desporto
educacional.

Quanto ao art. 157, acredito que ocorrerá polêmica. Esse artigo trata
dos percentuais a serem deduzidos a título de renúncia fiscal em favor de
projetos de desenvolvimento do desporto. Esses percentuais serão
fixados anualmente, em decreto do Poder Executivo, ouvido o Conselho
Nacional do Esporte. A proposta é de que esses percentuais nunca sejam
inferior aos destinados ao incentivo à cultura.

Supressão, nos arts. 39, 42 e 44, das expressões que estabelecem
obrigações que não aquelas previstas na legislação que respalda a
criação de entidades civis com ou sem fins lucrativos.

Supressão do § 3° do art. 98 e especificação das categorias de atletas a
serem isentadas de contribuição previdenciária. Além dessas propostas,
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o nosso grupo aprovou duas moções.
A primeira delas para o projeto de lei do Deputado Agnelo Queiroz,

atual Ministro, assim como para outros projetos que lá existem, inclusive
do Deputado Ronaldo Vasconcelios. a respeito de direitos autorais em
relação a eventos sem fins lucrativos ou econômicos, tais como os
promovidos pelas escolas. Prefeituras, pelos clubes sociais. pelas
creches, etc. Esse projeto engatinha na Câmara e há proposta de moção
para que seja aprovado, se possível, em regime de urgência.

Gostaríamos de submeter outra moção ao relator a fim de contar com
seu empenho para a inclusão da imunidade tributária às entidades de
administração do desporto e esportivas sem fins lucrativos. Que essas
entidades de prática mantenham, pelo menos. três modalidades
olímpicas, dando-lhes o mesmo tratamento jurídico que aos templos de
qualquer culto, partidos políticos, sindicatos, instituições de educação e
de assistência social sem fins lucrativos e instituições filantrópicas, já que
essas entidades de prática esportiva exercem um trabalho próprio do
poder público, voltado à educação e à formação do cidadão.

Esse, o nosso relatório, Sr. Presidente.
O Sr. Nílson Moura de Oliveira - Nossa comissão, na Conferência

Regional de Minas Gerais do Estatuto do Desporto, quanto ao art. 50,
inciso Xl, está pedindo apenas para substituir a palavra 'popularizar" por
"democratizar".

No art. 60 , propõe nova redação do Inciso X. que passa a ser:
"Concorrer para que o desporto seja tecnicamente orientado por
profissionais devidamente habilitados pelo Conselho Profissional,
reconhecido na forma da lei e credenciado pela entidade dirigente
máxima de cada modalidade esportiva".

Outra proposta está relacionada ao art. 76. § 1°. e propõe seja
acrescentado o termo "extra" ao inciso 1 do §1 0 . ficando o conteúdo como
extracurricular em instituições de ensino da rede regular.

No mesmo art. 76, sugerimos sejam retiradas as expressões
'preservação" e "manutenção" do inciso IV, que passará a ter a seguinte
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redação: "como atividade de promoção da saúde".
Para o art. 76, § 20 . propõe-se uma nova redação: "O subsistema

nacional de Desporto Educacional tem por finalidade zelar pela
preservação dos elementos e pelo desenvolvimento integral da pessoa
humana, inclusive atendendo às especialidades dos educandos, como
necessidades especiais".

Quanto ao art. 81, § 20 , pedimos para ser retirado, porque está
dificultando a prática, conforme seu artigo. Deixe-me lê-lo. (- Lê:)

"Os sistemas de ensino zelarão para que os talentos desportivos
identificados na prática do desporto escolar não sejam submetidos a
especialização precoce e a hipercompetivididade".

Entendemos que a criança, por exemplo, quando é virtuosa ao piano,
deverá ser incentivada nessa atividade pela escola. Quanto ao esporte,
não pode. Isso tornará mais difícil o atleta ser um talento e ser
incentivado para essa prática.

Pedimos também a eliminação do § 3 0 do art. 76, que diz: "A
organização dos programas de educação física nos estabelecimentos de
ensino atenderá às especificidades dos educandos com necessidades
especiais". No § 2 3 praticamente se incluiu esse parágrafo.

No art. 83, propomos seja eliminado o "caput", passando o parágrafo
único a ser o novo "caput". eliminando-se também os seus incisos. Ficaria
somente o parágrafo único. 'Os sistemas de ensino da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos municípios, assim como as instituições
de ensino superior definirão normas específicas para harmonizar a prática
desportiva dos educandos com o aproveitamento e a promoção escolar".

No art. 84, pedimos para ser substituído o termo "poderão" por
"deverão". "Os sistemas de ensino deverão apoiar a seleção de talentos
desportivos e a iniciação desportiva, desde que na forma de atividades
extracurriculares e observado o disposto no art. 81. § 2<".

Outra proposta seria trocar no art. 87 o termo 'regular' por "promover",
eliminando-se o termo "curricular": "Cabe às instituições de ensino
superior promover a prática desportiva formal e não formal dos seus



alunos.
Voltando ao art. 83. sugerimos acrescentar o inciso IV: "O efetivo

exercício profissional".
No art. 81, no § V'. sugerimos substituir o termo "pode" por "deve".

Temos no § 1°: "O desporto escolar deve ser praticado em
estabelecimento de ensino da rede regular, desde que como atividade
extracurricular".

Temos algumas sugestões gerais. Para o art. 152. a seguinte redação:
"Estabelecer uma constituição do fundo de promoção do desporto
educacional e de base". O estatuto deve estimular a criação de conselhos
estaduais e municipais de desportos. que deverão ter a competência
fiscalizadora e reguladora das atividades esportivas no seu âmbito de
ação.

Faremos, por escrito, algumas observações, que encaminharemos para
o Deputado.

O Sr. Coordenador - A entrega dos documentos será feita hoje ao
Deputado Federal Gilmar Machado, mas nada impede que novas
sugestões sejam feitas durante sua tramitação.

O Sr. Hamilton Siqueira - Com muita honra, represento o Jaraguá
Country Clube neste grandioso evento. Nossa oficina foi coordenada pelo
competente Prof. Jurandir. do curso de Educação Física da UFMG.
Fizemos uma pauta de sugestões. O assunto é polêmico, e os debates
foram calorosos.

Há duas sugestões gerais. A primeira é o fortalecimento da relação
entre as entidades de clubes, de dirigentes e de atletas. A segunda é a
criação de um capítulo específico para o futebol no Estatuto do Desporto,
contemplando todos os clubes - sem discriminar os pequenos -,
regulamentando os aspectos financeiros, sociais e trabalhistas dessa
modalidade.

Sugerimos, ainda, a inclusão, no art. 7° do estatuto, de dois
representantes: um dos treinadores profissionais de futebol e outro dos
cronistas esportivos. No art. 30, recomendamos o acréscimo do seguinte
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parágrafo único: "As ligas filiadas à entidade têm direito a escolher um
representante que terá direito a voz e voto". Até o momento, o parágrafo
prevê apenas o direito a voz.

No inciso III do § 2° do art. 44. acrescentamos a seguinte frase: "A
garantia de educação formal e o acompanhamento do rendimento
escolar: a qualidade de alimentação e da habitabilidade, higiene,
salubridade e segurança nas instalações físicas para adolescentes em
regime de internato ou semi-internato".

Fizemos o seguinte acréscimo: "Garantia de educação formal e
acompanhamento do rendimento escolar". O restante seria acrescentar o
que já existe no inciso III. § 2°, do art. 44. Sexta sugestão: Acréscimo ao
inciso V. § 2°. do art. 44: "Fornecimento de transporte para a realização
das atividades desportivas". Sétima sugestão: acréscimo ao texto do
estatuto do seguinte artigo: "As entidades de administração do desporto
tem a responsabilidade de fornecer, gratuitamente, ao atleta a
documentação por ele solicitada, relativa à sua vida profissional". Oitava
sugestão: supressão da expressão "ou assistemático" do art. 66. Nona
sugestão: acréscimo ao art. 67 da expressão: clubes profissionais' antes
da expressão "clubes recreativos". Essa é a contribuição da Oficina 4.
Muito obrigado.

O Sr. Afonso Celso Raso - A Oficina 5 contou com a forte participação
de advogados militantes na área do desporto. Como não podia deixar de
ser, o futebol ganhou maior discussão. Foram variadas as discussões,
pois a equipe de advogados era formada por membros do Instituto
Mineiro da Legislação Esportiva e da OAB, além de advogados militantes.
A maior preocupação foi ajudar a elaborar a redação desse estatuto, bem
como a diminuição dos processos de ordem trabalhista esportiva, que
abarrotam o pretório. Muitas das sugestões são para definir posições,
pois Juizes e tribunais decidem de uma forma, enquanto outros tribunais
decidem de maneira distinta, gerando confusão, sobretudo depois que
inventaram uma mistura de leis trabalhistas com leis esportivas. A CLT
ora é aplicada, ora não é, o que causa confusão.
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Houve problemas quanto às horas extras dos jogadores profissionais de
futebol, em concentração, quando os clubes levam os atletas para hotéis
cinco estrelas ou para sítios, onde repousam e reúnem energias para a
competição. Os Juizes condenam os clubes a pagarem hora extra,
quando o máximo de trabalho realizado nesse período é a palavra
cruzada ou o jogo de sinuca. Outra séria observação quanto às horas
extras diz respeito ao tempo de disposição do atleta em viagem. Algumas
decisões são conflitantes e altamente perigosas.

O direito de imagem foi objeto da mais acalorada discussão: ele seria
um contrato de natureza civil ou de natureza trabalhista? Alguns juizes
entendem que o direito de imagem deva ser incluído na remuneração do
atleta, o que traria uma carga tributária muito grande. Discutiu-se que
essa poderia ser uma fraude perpetrada por alguns clubes, mas alguns
deles rebateram, afirmando que não haveria fraude alguma, porque os
grandes atletas, que ganham os melhores salários, são os que gostam
mais desse tipo de remuneração para também fugir dessa carga tributária
excessiva e exorbitante que asfixia nosso País.

Na Oficina 5, sob a coordenação do Dr. Antônio Sérgio Figueiredo
Santos, houve a presença maciça de advogados, de dirigentes de clubes
e federações e de atletas participantes: e tivemos algumas observações.
que teremos o prazer de encaminhar ao ilustre relator. Anteciparei alguns
pontos.

A primeira observação é quanto ao inciso IV do art. 5°: "disciplinar as
relações de trabalho...... Queremos substituir a expressão por: "disciplinar
as relações de emprego entre as entidades de prática esportiva
empregadoras e os atletas.

No art. 7°. temos "Para o cumprimento do disposto no art. 6°, o
Conselho Nacional de Esportes, ou Órgão que venha a substitui-lo...".
Queremos cancelar isso, pois não concordamos com o fato de o estatuto
já prever uma substituição de órgão. Assim essa seria mais uma sigla
dentre tantas outras que são modificadas no País. Nossa sugestão é que
se mantenha o Conselho Nacional de Esportes.
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O art. 80 trata de um assunto muito sério: o direito dos clubes de serem
formadores de atletas. O estatuto contempla esses clubes, mas de forma
muito tímida. O parecer unânime da Oficina 5 é de que se deva
acrescentar que o clube formador de atleta terá uma indenização à base
de 1 9,'  por ano, empregado naquela formação em todas as transações
feitas. Os exemplos foram muitos. Citaram o caso do Evanílson, que se
formou no América, ficou 15 dias no Cruzeiro e, 4 dias depois, foi vendido
para a Alemanha por US$7.000.000,00. sendo que o América recebeu
apenas R$500.000.00 na primeira transação e nem mais um centavo. Há
outros casos ventilados a todo momento.

No art. 440, sugerimos que seja cancelado o inciso IV, para evitar mais
burocracia. A nossa sugestão é que se suprima o trecho "Seja a entidade
desportiva formadora credenciada pelo Conselho Tutelar da Localidade",
pois são necessários mais de 55 anos para sair algo desses conselhos
tutelares.

Q § 40 do art. 51 também causou bastante discussão sobre o contrato
de imagem ser de natureza civil ou indenizatória. A discussão foi muito
acentuada. Uma voz bastante discordante considerou que deveria ser de
natureza salarial: outra voz defendeu que uma parte deveria ser de
natureza salarial e outra de natureza indenizatória, por se tratar de um
contrato de natureza civil; e a grande maioria - em que me incluo -
entendeu que o contrato de imagem é de natureza civil: o atleta faz se
quiser, pois tem grande autonomia para tal.

E, para os clubes, é absolutamente lógico e legal haver o contrato de
atleta de uma forma e o de imagem de outra, pois os dois não devem ser
misturados.

No art. 104, § 5°, que trata da inscrição do atleta pela CBF ou por outra
confederação, ao simples ato do atleta que rescinde o contrato, com a
comprovação do pagamento da multa rescisória, imediatamente lhe é
dada a condição de jogo por outro clube. Entendemos que o clube de
origem deve ser notificado antes, porque, muitas vezes, o atleta diz que
pagou a multa rescisória, mas não há comprovação do valor, podendo ter
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pago menos ou mais. O amplo direito de defesa estaria assegurado ao
clube de origem, para que se manifeste antes de a CBF ou de outra
confederação conceder a condição imediata de jogo.

O seguro do atleta profissional e do amador causou a maior discussão
na oficina. Qual tipo de seguro deve ser feito? A malsinada Lei Pelé, que
veio apenas para garantir o direito dos empresários, graças a Deus está
sendo modificada. Ela estabelece que é obrigatório o seguro por parte
das entidades de prática desportiva, mas nenhuma seguradora o aceita.

A Oficina 5 sugere que essa matéria seja mais bem examinada e que
seja estabelecida uma condição para esse seguro, que abrangerá
também o atleta não profissional. Quantas são as competições em que os
atletas se sujeitam a eventos negativos? A Oficina 5 sugere que esse
tema seja mais bem abordado e examinado pela assessoria do ilustre
Deputado relator.

No art. 111, há um confronto entre a lei esportiva e a CLT. Enquanto a
CLT dispõe os períodos de férias de 30 dias podem ser gozados em 2
períodos, sendo que um terá de ser de, no mínimo. 10 dias. o Estatuto
prevê apenas férias de 30 dias corridos. A oficina sugere que seja
acompanhado o raciocínio previsto na CLT, ou seja, que se possam
gozar as férias em dois períodos, sendo que um deles tenha no mínimo
dez dias.

No art. 111, a sugestão da oficina foi acrescentar o que disse no intróito,
o período de concentração do atleta profissional não é considerado como
tempo à disposição do empregador para fins de pagamentos de horas
extras.

No art. 36, inciso V. cabe uma observação já mencionada pela oficina
anterior. Trata-se da distribuição de verbas publicitárias das entidades
promotoras dos eventos. Os clubes que participam dos eventos devem
ser ouvidos na hora em que for feito o rateio, para que se evite essa
discussão, que está muito fresca na memória de todos, pois ocorreu
ontem, aqui em Minas Gerais e, na semana passada, em âmbito
nacional. 0 Cruzeiro e o Atlético estão se rebelando contra o chamado
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Clube dos Treze em relação à distribuição da verba publicitária para o
ano que vem. Enquanto o Atlético, o Cruzeiro, o Grêmio e o Internacional
serão aquinhoados com R$15.000.000.00, os clubes como. Flamengo.
Corinthians. Palmeiras e Vasco. receberão uma verba de
R$22.000.000,00, e os outros clubes ficarão em condições piores.

A sugestão do ex-Presidente do Cruzeiro, Zezé Perrela, é que se evite
um desnível muito técnico. Enquanto ele briga para que isso ocorra, em
defesa do interesse legítimo do seu clube, aqui em Belo Horizonte
ocorreu exatamente o oposto: O Atlético e o Cruzeiro se reuniram com a
Rede Globo e estabeleceram a quota do campeonato mineiro para o ano
que vem: R$695.000,00 para o Atlético, R$695.000.00 para o Cruzeiro,
R$150.000.00 para o América e R$45.000,00 para os clubes do interior.
Trata-se realmente de um grande desnível. Se os clubes participam da
competição que aprovam esse regulamento, deveriam também participar
da aprovação do rateio. E evidente que os clubes de maior apelo popular
devem ter uma participação maior, mas não nessa desproporção
gigantesca, que impede os menores e os médios de alcançarem uma
posição melhor.

§ 2° do art. 142: "Do total de recursos correspondentes aos percentuais
referidos no inciso 1, 1000 deverão ser investidos no desporto escolar e
5% no desporto universitário e rendimento não profissional.". As
federações especializadas sugerem que se acrescente o rendimento não
profissional para ser aquinhoado também com parte dessa arrecadação.

No art. 19. a sugestão é suprimir o inciso V: "Submeterão à nomeação
dos membros da comissão de arbitragem dos Tribunais de Justiça
Desportiva a homologação prévia da assembléia geral.". As federações
solicitam que isso seja suprimido.

Quanto ao art. 21, foi sugerida nova redação: "As entidades de
administração do desporto praticado de forma profissional divulgarão,
com pelo menos um ano de antecedência, o calendário de competições e
eventos oficiais, que poderá ser revisto somente com a concordância das
partes interessadas na forma dos estatutos.".
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No art. 144, que já foi objeto de observação de oficina anterior, a
distribuição dos prêmios da loteria esportiva: 45% para pagamento do
premio, 100 Ó para previdência social, 15° para despesas administrativas.
150/0 para desporto educacional e 15% para todos os clubes. Chamo
novamente a atenção do nobre relator: essa distribuição é feita apenas
para os clubes incluídos nos testes. Aí, mais uma vez, a preocupação
daqueles clubes de menor apelo. Raramente eles aparecem nos sorteios,
e logicamente esses 15% destinados aos clubes poderiam ser dirigidos
para o Flamengo, Vasco, etc.

Na oficina, temos um estudioso de "dopping" no esporte, que fez
sugestões altamente importantes traduzidas em moções. "Art. 174 -
Entende-se por "dopping" a utilização de substâncias proibidas no
desporto, na forma definida pelas normas emanadas das entidades
internacionais de administração do desporto, ou na omissão destas. pelos
ditames do Código Mundial Antidopping, da Agência Mundial Antidopping.
Art. 175 - O controle do 'dopping" é de responsabilidade das entidades de
administração do desporto e das entidades esportivas promotoras da
competição e será regulado nos códigos de justiça desportiva e disciplina
desportiva de cada modalidade, observadas as normas emanadas das
autoridades internacionais."

Art. 176: "As comissões de controle de dopagem a serem instituídas no
âmbito das entidades de administração do desporto contarão com o apoio
da União, como parte da política nacional de combate ao uso de drogas".

No art. 177, será instituída, na forma da regulamentação. uma
Comissão Nacional de Controle de Dopagem, com a incumbência de
atualizar e manter atualizadas as normas pertinentes ao controle de
dopagem, que integrarão a comissão a que se refere o "caput" desse
artigo, entre outros representantes de direito e medicina esportiva.

Uma outra alteração em moção foi feita no art. 100: "O vinculo do atleta
profissional com a entidade de prática do desporto obriga a mesma a
contratar um seguro de vida de acidentes desportivos, doenças de
trabalho e invalidez permanente, às expensas da entidade". 0 seu



parágrafo estabelece ainda que a ausência do seguro acarretará à
entidade de prática desportiva o rompimento automático do vinculo
contratual, a perda da condição de enquadramento como entidade da
prática do desporto formadora de atleta. Além disso, o beneficiário será o
próprio atleta, no caso de acidente, ou pessoa por ele indicada, no caso
de morte. Aqui se faz novamente a observação de que terá de ser
estabelecida pelo SUSEP a forma de seguro a ser adotada e paga pelas
entidades esportivas.

No art. 142, já houve uma proposta anterior sobre a destinação de
recursos. A proposta da oficina: "Dos 25% destinados às confederações,
12 0 Ó deverão ser repassados às federações, que deverão aplicar os
recursos no custeio das taxas de campeonatos. Então, enquanto as
confederações recebem 25 0/-0, 12.5% virão para as federações. Essa foi a
proposta da Federação de Handebol.

Uma outra reivindicação muito importante e de todas as entidades de
esporte não profissional diz respeito às taxas e contribuições para
pevidência social, no que se refere aos árbitros. Essas competições são
feitas praticamente entre amadores. São competições de muito apelo
popular, mas de nenhuma repercussão econômica ou financeira. As
federações se limitam a indicar os árbitros, numa colaboração àqueles
promotores das competições. E ali é pago um pró-labore às vezes inferior
a R$25,00, o que dá o direito de xingar e agredir o árbitro, em decorrência
dessa importância polpuda. Mas, ainda assim, ele estará sujeito ao
desconto do INSS, e a entidade de prática desportiva terá de pagar a
contribuição patronal. Então, ficam um acréscimo de 20% para as
entidades e um desconto de 7% por atleta.

Assim, a sugestão da oficina é que nessa parte, ainda que seja na
forma de pró-labore, não incida a contribuição previdenciária.

Finalmente, que sejam excluídos do art. 142 os § 40 e 70 e que seja
acrescentada a criação de um mecanismo que possa simplificar a
organização e a instituição dos órgãos da justiça desportiva no desporto
não profissional.
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Perdoem-me ter-me alongado, mas onde entram muitos advogados,
infelizmente há muita discussão e solução.

O "expert" em 'doping" a que me referia era o Dr. Tomás. que tem uma
obra muito interessante a esse respeito, que vale a pena ser lida.

Ele está sugerindo, no art. 207, a seguinte redação: 'Praticar 'doping',
usar fraude ou qualquer outro meio de obtenção de vantagens ilícitas ou
de indução a erro no exercício do ofício de atleta profissional. membro de
entidade desportiva, agente. empresário ou procurador do atleta".

Propõe, então. que se estenda aos que praticam essa prática
fraudulenta. Agradeço, portanto, a sugestão.

Enfim, senhor relator, o que gostaríamos de enfatizar é que essas
sugestões são para diminuir o impacto das discussões no âmbito da
justiça do trabalho, que estão emperrando parte daquele órgão do
Judiciário, causando desassossego a todos e enriquecendo uma meia
dúzia de empresários por aí.

Era o que gostaríamos que fosse objeto de observação cuidadosa.
Muito obrigado.

O Sr. Robson Martins Pinheiro Meio - Obrigado. Sr. Presidente. Tentarei
ser o mais breve e objetivo possível para não cansar os senhores ainda
mais.

Nós, integrantes da Oficina 6, coordenados pelo árbitro, ex-Presidente e
atual membro da Associação Nacional de Árbitros de Futebol Márcio
Resende de Freitas e pelo cronista esportivo Waldir de Castro, atual
Presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, procuramos
pontuar a nossa análise. A oficina também contou com a participação de
representantes de federações de entidades esportivas e de advogados.

Quando disse que pontuamos a nossa análise, foi no sentido. Deputado
Gilmar Machado, de discutir o projeto de lei da relatoria de V. Exa. quanto
ao tratamento por ele dispensado às categorias profissionais dos árbitros
e dos jornalistas esportivos e também quando trata da criação de
mecanismos de controle de poder das autoridades que hoje presidem o
Superior Tribunal de Justiça Desportiva.



Permita-me começar a exposição pelo terceiro item, já que,
recentemente, temos tomado conhecimento, pela mídia, dos relatos do
Presidente do STJD contra o time do São Caetano, ameaçando-o de
rebaixamento para a segunda divisão e perda de pontos no Campeonato
Brasileiro pelo tratamento dispensado ao jogador Serginho.

Aqui. em Minas Gerais, tivemos um exemplo recente, que foi a punição
ao Clube Atlético Mineiro de jogar três partidas fora do território mineiro,
enquanto o Código Brasileiro de Justiça desportiva diz que a punição
seria de jogar a 150km de distância. Esse fato motivou a intervenção do
Poder Judiciário do Estado de Minas, para suspender essa decisão.

De forma que, ao analisarmos essa questão do controle do exercício do
poder. hoje inexistente, verificamos a criação do Conselho Nacional de
Justiça Desportiva, muito parecido, aliás, com o atual Conselho Nacional
de Justiça, aprovado recentemente por emenda à Constituição no
Congresso, propondo-se a possibilidade de punir-se qualquer membro do
Poder Judiciário.

Nesse projeto de lei, a questão é que não há regulamentação da
formação nem da composição desse conselho de justiça desportiva. Não
se sabe quem serão os componentes, como será formado, quais os
integrantes nem como será regido.

Esse ponto é importante, já que são costumeiros os abusos e os
desmandos praticados por essas autoridades do Superior Tribunal de
Justiça Desportiva. Como disse, havia a necessidade de se invocar o
Poder Judiciário, como medida extrema, para restabelecer algumas
situações.

Com relação ao tratamento dispensado aos profissionais da arbitragem,
esclareço que tenho em mãos um ofício do Presidente do Sindicato dos
Arbitros de Futebol de Minas Gerais, Sr. Aguinel Faria Mozzer, que me
recomendou entregá-lo ao senhor.

O pleito primordial se refere à regulamentação da profissão de árbitro
no Brasil. Ele destaca a regulamentação do direito de arena ao árbitro. A
justificativa: o árbitro é parte intrínseca do jogo e, como tal. torna-se o



centro permanente de atenção. Aparece preferencialmente em dezenas
de lances e é constantemente visualizado pelos torcedores e filmado
pelas câmeras de TV. Como os demais atletas. faz jus ao direito de
arena, em virtude da exploração de sua imagem. Conforme exposto, o
árbitro é essencial na partida. Se uni médico, um preparador físico, um
massagista ou um técnico não podem tomar parte numa partida, por
impedimento ou outro motivo, ainda assim ela se realizará. Mas, se não
houver a presença de um árbitro, ainda que estejam em campo todos os
jogadores, a partida não poderá se realizar.

O pleito maior da entidade que representa os árbitros em âmbito
nacional é a regulamentação da profissão, a questão do direito de arena,
a publicidade na indumentária dos árbitros durante a partida e o assento
no Conselho Nacional de Esportes, indicado pela ANAF.

Quanto aos profissionais da área do jornalismo esportivo. o pleito se
refere ao assento no CNES, agora indicado pela Associação Brasileira
dos Cronistas Esportivos, também os considerando agentes esportivos
indiretos.

Com base nessas considerações, propusemos oito alterações no
projeto. Para ser breve, tomarei a liberdade de deixar de lê-Ias, caso os
Srs. Valdir e Márcio Rezende me autorizem. Encaminhá-las-ei por escrito.
mas deixarei uma ressalva. Com relação à formação do Conselho
Nacional de Justiça Desportiva, órgão de absoluto interesse de todas as
entidades, que seja assegurada na sua composição a participação de um
representante do Ministério Público Federal. bem como de um da OAB.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Darei alguns avisos de interesse geral. A ata deste
evento, contendo a transcrição completa das exposições e dos debates,
será publicada no jornal "Minas Gerais". "Diário do Legislativo", no dia
18/12/2004. Aos interessados em gravar em video as reuniões do evento,
esclareço que não será possível fornecer cópia das gravações, porque o
evento será reprisado pela TV Assembléia, da seguinte maneira: a parte
da manhã de hoje será apresentada no dia 8/12/2004, quarta-feira. às 14
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horas: e a parte da tarde, no dia 10/12/2004, às 9 horas. Caminhamos
para o fim da nossa reunião. Agradecemos a participação dos relatores.
Srs. Geraldo Ediberto, Nílson Moura de Oliveira. Hélvio Feliciano Moreira.
Hamilton Elesbão de Siqueira, Afonso Celso Rasos e Robson Martins
Pinheiro de Meio.

Passo formalmente ao ilustre relator. Deputado Federal Gilmar
Machado, o nosso relatório que contém todas as sugestões, colhidas e
subsidiadas pelas três reuniões preparatórias. Então é com muita
satisfação e honra que entregamos ao ilustre relator a sugestão de Minas
Gerais para o importante Estatuto do Desporto.

Abriremos uma exceção, quebrando o protocolo. Com a palavra, o Sr.
Adair Alves de Almeida.

O Sr. Adair Alves de Almeida - Sou Presidente da Federação Mineira de
Jiu-Jitsu. Como o trabalho da Oficina 6 foi muito acentuado, ficamos
prejudicados pelo esporte ainda não olímpico. contendo o que o relator
disse: "Imunidade tributária para as entidades que tenham pelo menos
três esportes olímpicos". Solicitamos-lhe que modifique e inclua também
"esporte não olímpico". As dificuldades que hoje temos serão ainda
maiores no futuro se essa questão for aprovada. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Sr. Adair Alves de
Almeida.

Palavras do Deputado Federal Gilmar Machado
Deputado Fábio Avelar, em nome da Câmara e do Deputado Deley,

Presidente da nossa Comissão Especial, agradeço a V. Exa., à
Assembléia Legislativa e aos funcionários a contribuição, mostrando-lhes
a sua organização. Aliás, comentava com o Deputado João Leite que
Minas Gerais é o único Estado de onde saio com o texto já sistematizado,
o que nos ajuda e facilita muito. Os outros Estados colaboraram bastante,
mas cada grupo ajuntava os papéis daqui e dali para me entregar. Mais
uma vez, digo que esta Casa mostra o seu nível de organização. Faço
questão de cumprimentá-la. Aonde vou falam da experiência e da
organização que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais adquiriu. Em
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nome da Comissão Especial, cumprimento a Mesa desta Casa, na
pessoa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que é um dos seus
membros. A participação de todos foi fundamental e importante. O
Deputado João Leite, esportista, ex-atleta e Secretário, com o seu grande
compromisso, tem contribuído muito. Agradeço aos organizadores de
oficina. Levaremos em consideração muitas questões que ouvimos dos
grupos. Certamente as avaliaremos. A nossa idéia é simplificar. Os
senhores deram grandes contribuições com as propostas das
supressões. Muitas pessoas desejam que se faça algo mais sintético.
Depois, nas regulamentações, haverá os detalhamentos. Logo,
levaremos essas idéias e sugestões.

Deputado João Leite, certamente levaremos em consideração a sua
sugestão do sistema e do nome. Entendemos que é fundamental a
definição dos papéis dos entes. Levaremos também em consideração
uma lei de incentivo. Estamos convencidos de que é preciso criá-las, e o
Governo já sentiu essa necessidade. Quanto à Lei Agnelo Piva, a nossa
idéia não é alterá-la agora. Então o caso do Comitê Olímpico e
Paraolimpico está mais ou menos resolvido.

E preciso haver uma lei de incentivo, não apenas para os comitês não
olímpicos. mas uma lei que chegue de fato a quem faz, aos clubes, às
federações e às confederações.

Márcio Rezende, quando o estatuto foi divulgado, pedimos a você e à
associação que nos dessem um tempo para verificar o processo. Vocês
tiveram a paciência, e agora tenham certeza de que um dos itens a serem
incluídos no estatuto será a questão referente ao sorteio de árbitros.
Levaremos em consideração a sugestão da ANAF e trabalharemos em
cima dessa alteração que apresentaram.

Agradeço, mais uma vez, a contribuição de todos e de todas que
participaram deste debate, e também a de todos os servidores. Saio
daqui com um apoio muito grande para que nosso trabalho possa ser
concluído na próxima semana. Estejam certos de que a Assembléia de
Minas Gerais receberá, em primeira mão, nosso relatório, o qual
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colocaremos à disposição de todos antes da votação. Dessa forma,
poderão fazer os ajustes que julgarem necessários, dando sua
contribuição. Espero que possamos fazer o melhor. Esse não será o
estatuto perfeito, mas será o melhor que pudemos colher da maioria, a
fim de contribuir para o avanço do esporte no Brasil. Muito obrigado.

Palavras do Deputado João Leite
Deputado Fábio Avelar. parabenizo-o. e também a Assembléia

Legislativa, pela coordenação e pela realização deste evento.
Parabenizo-os pela presença de todos os participantes, tão interessados
em contribuir. Agradeço ao Deputado Gilmar Machado, e peço a ele que
leve o agradecimento de Minas Gerais pela iniciativa democrática de vir à
Assembléia ouvir nossas sugestões.

Reafirmo o que disse antes. E assim que se constrói um país,
discutindo. Lamentavelmente, apesar dessa discussão, corremos o risco
de. na próxima semana, o Governo baixar uma medida provisória "goela
abaixo" de todos, modificando, inclusive, a relação trabalhista de atletas.
Durante o tempo em que fui atleta, muitas vezes precisava ficar
concentrado por um mês. Era impossível estudar, ou fazer outras coisas.
Precisávamos ficar à disposição do clube todo o tempo. Era uma relação
trabalhista em que, para ter um passe livre, o atleta precisava ter 32 anos
de idade e estar há mais de dez anos no clube. Há conquistas históricas
de uma classe. Se há exageros em relação ao atleta profissional, isso
deve ser discutido, da maneira como o Deputado Gilmar Machado fez,
indo aos Estados e discutindo com as AGAPs, com os sindicatos e com
os atletas. Mas é lamentável que, por meio de uma medida provisória,
derrubem conquistas de uma classe. Muitos atletas poderão perder, da
noite para o dia, conquistas importantes. Isso deve ser discutido -
questões como concentração, possibilidades de o atleta estudar, etc.
Entre 16 mil atletas de futebol no Pais, 15 mil vivem com praticamente
dois salários. Um dia, esses atletas precisarão fazer a transição para
outra profissão, porém, não tiveram a possibilidade de estudar. Isso mexe
com a vida de famílias e não pode ser resolvido por meio de uma medida



provisória. Aguardamos uma manifestação das lideranças sindicais e dos
atletas deste País. uma reação forte para que retomemos o caminho do
equilíbrio. Esse caminho está sendo trilhado pelo Deputado Gilmar
Machado, que veio discutir sobre um documento e colher sugestões das
diversas oficinas. Isso é democrático.

Deputado Gilmar Machado, aguardamos que o Sistema Único do
Esporte - SUE - facilite e descentralize o esporte, levando-o para a ponta,
como grande possibilidade social que representa para nosso País. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Com a palavra. o
Deputado Fábio Avelar.

Palavras do Deputado Fábio Avelar
Também encerro minha participação neste encontro. Mais uma vez,

manifesto minha satisfação em ter apresentado. nesta Casa, esse
requerimento. Sinto-me feliz, visto que a Mesa o acolheu e autorizou a
realização desta conferência estadual. Acredito que contribuímos muito
para o Estatuto do Desporto.

De todo o coração, agradeço a presença dos ilustres Deputados.
Agradeço, especialmente, ao Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
esteve conosco até há pouco tempo. e ao relator. Deputado Gilmar
Machado. Conforme disse o querido Deputado João Leite, como relator, o
Deputado Gilmar Machado poderia apenas acolher as nossas sugestões.
No entanto, fez muito mais. Esteve aqui. durante todo o dia: participou
ativamente dos painéis e oficinas, esclarecendo e tirando dúvidas:
contribuiu muito, a fim de alcançarmos o nosso objetivo. Por isso, em
nome da Assembléia Legislativa, agradecemos ao ilustre relator.

Agradecemos, ainda, às entidades que nos ajudaram a realizar este
evento e à competente assessoria da Assembléia Legislativa, que nos
ofereceu todas as condições para debatermos o assunto e
apresentarmos rapidamente ao relator o nosso trabalho. Obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Agradeço ao corpo técnico desta Casa. que sempre dá extraordinária e



competente contribuição na realização dos eventos. O sucesso, a
simplicidade, a síntese desse documento também é fruto desse trabalho
generoso e competente dos nossos colegas de trabalho, do corpo técnico
da Assembléia. Ademais, agradeço a todos os que aqui vieram participar
de um grande jogo, de um jogo histórico para esta Casa.

Se é verdade que, neste País, algumas leis pegam e outras não, tenho
a convicção de que aquelas feitas com a contribuição da comunidade, do
povo, são as que pegam, uma vez que nascem da vontade e do desejo
de todos. Estou convicto, ainda, de que, por meio da contribuição de
vocês e em razão do trabalho de divulgação da TV Assembléia - o
Deputado Gilmar Machado receberá outras sugestões -, o produto final
deste estatuto atingirá grande dimensão, ou seja, terá a dimensão da
paixão que o povo brasileiro tem pelo esporte.

Uma lei que será justa, boa, inclusiva, promotora da dignidade, da
justiça e do desenvolvimento. Além da melhoria da qualidade de vida de
cada um. que possa abrir grandes perspectivas de prosperidade para o
Brasil, e também despertar no coração e na mente de mais brasileiros e
brasileiras a sua disposição, os seus talentos, para que possam ser
motivados a participarem dessa grande aventura, nesse espaço
extraordinário que é o esporte.

Mais uma vez, parabenizo a todos os que participaram conosco desta
Mesa neste dia. Cada sugestão haverá de constituir, no relatório do
Deputado Gilmar Machado, um gol, um sinal de vitória no sentido de fazer
o melhor para o esporte e para o Brasil. Muito obrigado a todos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos demais
convidados os agradecimentos pela honrosa presença, e, cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e
os Deputados para a reunião especial de logo mais, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 64 a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA



ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA. EM 13/12/2004
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Doutor Viana - Palavras do Sr. Dalton
Canabrava - Entrega de placa - Apresentação musical - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rêmolo Aloise - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio

- Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Irani Barbosa - Jô
Moraes - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Olinto Godinho - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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
- A Deputada Maria Olivia. 2-Secretária "ad hoc", procede à leitura da

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. João
Alberto Paixão Lages, Secretário Adjunto de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana; Maurílio Soares, Prefeito Municipal de
Curvelo; Vereador Marcos Dupin. Presidente da Câmara Municipal de
Curvelo; Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem; e Dalton Canabrava, nosso homenageado desta noite.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença em Plenário dos ex-Deputados

Nélson José Lombardi. Marcos Tito, Luís Alberto Rodrigues. Presidente
do PPS de Uberlândia, Genival Tourinho, Paulo Ferraz e Amilcar Martins
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Filho. Registramos, ainda, a presença dos Srs. Fábio Emílio Baeta da
Costa. do Tribunal de Contas: Elder Afonso dos Santos, Juiz Federal; Cel.
Paulo Rubens Pereira Diniz, Presidente da Associação de Oficiais da
Reserva do Exército, que representa, neste ato, o Presidente da
FEDERAMINAS, Sr. Arthur Lopes: Antônio Eustáquio da Fonseca.
Vereador eleito por Curvelo: Edmar de Fátima Medeiros e Pedro de Jesus
Matias da Luz, Vereadores à Câmara Municipal de Curvelo: ex-Deputado
Estadual e Federal Joaquim de Meio Freire: ex-Deputado Estadual
Armando Costa: e da jornalista Angela Carrato. Presidente da Rede
Minas.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Dr. Dalton

Canabrava pelo transcurso de seus 50 anos de vida pública e 80 anos de
vida.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será

interpretado pelo violinista Marcelo Nebias. da Orquestra Sinfônica de
Minas Gerais.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Doutor Viana

Exmo. Sr. 1°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado Estadual Rêmolo Aloise - na pessoa do qual
cumprimento todos os demais colegas Deputado presentes -,
representando o Exmo. Presidente desta Casa, Deputado Estadual Mauri
Torres: Exmo. Deputado Dalton Canabrava, homenageado desta noite,
meu conterrâneo e amigo. ex-Presidente desta Casa: Exmo. Sr. João
Alberto Paixão Lages, Secretário Adjunto de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana; Exmo. Sr. Maurílio Soares Guimarães,
Prefeito Municipal de Curvelo: e Exmo. Sr. Marcos Dupim Matoso,
Presidente da Câmara Municipal de Curvelo, cumprimento os demais
Vereadores, os ex-Deputados Estaduais e Federais, companheiros do
Deputado Dalton, assim como as demais autoridades, a imprensa e os
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familiares do homenageado.
Minhas senhoras, meus senhores, queridos amigos, estar nesta tribuna

agora é uma das ocasiões mais especiais que já vivi nesta Casa
Legislativa. Alegro-me sempre, ao me lembrar dos cidadãos que são
importantes para a história curvelana, mineira e brasileira; mas, hoje, falar
do curvelano Dalton Moreira Canabrava me deixa orgulhoso, porque ele
faz parte de um seleto grupo de pessoas que permitiram. por sua luta e
seu espírito nacionalista, o despertar e a continuidade da democracia no
Brasil, que, em tempos obscuros, foi ofuscada pelo regime militar.
Naquele período, um baluarte mineiro brilhou no meio da incompreensível
ditadura: Dalton Moreira Canabrava, então Deputado Estadual da
Oposição nesta Assembléia Legislativa, levantou a bandeira em defesa
dos fracos e dos oprimidos, protegendo os que buscavam um Brasil livre,
democrático. Lutando bravamente contra a opressão, ficou conhecido em
Minas Gerais como paladino da democracia. Chegou a abrigar em seu
gabinete lideranças estudantis e sindicais que tentavam se opor ao
regime vigente, que não permitia a liberdade de expressão de todos os
brasileiros.

Dalton Moreira Canabrava é homem do povo. Nascido em Curvelo no
dia 22112/24 - neste ensejo. quero antecipadamente transmitir-lhe os
meus parabéns por mais um ano, que completará no próximo dia 22 -.
sempre esteve presente na defesa dos interesses do nosso Estado,
tradição que começou com o seu bisavô Francisco França Canabrava, o
primeiro Presidente da Câmara Municipal de Curvelo. ainda na fase
republicana.

Médico, meu colega, diplomado pela UFMG em 1950, Dr. Dalton
começou a trabalhar no ano seguinte, em um consultório de clínica
cirúrgica, em sua terra natal, onde dirigiu o Hospital Santo Antônio.
Também foi membro da Associação Médica de Minas Gerais.

Iniciou sua carreira política em Curvelo, como Vereador, de 1954 a
1958 e de 1959 a 1963. sendo Presidente da Câmara de 1955 a 1958.
Nesta Casa Legislativa, exerceu o seu primeiro mandato, como suplente.
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na 5 Legislatura, de 1963 a 1967. e foi Deputado efetivo da 6 à loa
Legislatura. O seu trabalho se concentrou em melhorias na área da saúde
pública, com ênfase na vacinação contra a paralisia infantil, atingindo as
camadas mais necessitadas da nossa sociedade. Em sua primeira
campanha como Deputado, abraçou a causa da erradicação da paralisia
infantil, contratou pessoal, investiu recursos próprios e contribuiu para a
vacinação de todas as crianças das escolas do Município de Curvelo e de
toda a região. Em seis legislaturas nesta Assembléia, ocupou os cargos
de Secretário da Comissão Executiva desta Casa; Líder e Vice-Líder do
MDB; Líder do Bloco Parlamentar do PP; Presidente das Comissões de
Saúde Pública e de Saúde e Ação Social; Vice-Presidente das
Comissões de Saúde Pública e de Finanças. Orçamento e Tomada de
Contas: membro efetivo das Comissões do Polígono das Secas, de
Economia e Obras Públicas, de Agropecuária e Política Rural, de
Assuntos da SUDENE e Estímulos Fiscais, de Siderurgia e Mineração e
da comissão especial incumbida de organizar as festividades do
sesquicentenário desta Assembléia.

Foi também Presidente desta Assembléia no período de 1985 a 1986.
Honrou-nos ainda como Governador interino do Estado no ano de 1985.

Dalton Canabrava também dignificou o nome de Minas Gerais no
cenário nacional atuando na Câmara dos Deputados de 1987 a 1991
como Deputado Federal constituinte, dando continuação ao seu justo
trabalho na condução histórica de nosso Brasil democrático. Na Câmara
dos Deputados foi Vice-Líder do PMDB; membro efetivo da Comissão de
Transportes e suplente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência
Social: 2°-Vice-Presidente da Comissão de Organização dos Poderes e
Sistema de Governo e suplente da Subcomissão da Questão Urbana e
Transporte. Dalton Canabrava pertenceu à UDN. ao  MDB. ao PP e ao
PMDB.

Homem de grande coragem, sempre é bom lembrar o quão ferozmente
Dalton Canabrava lutou contra a ditadura militar em nosso País, sendo
exemplo para todos nós, filhos, netos, bisnetos, e exemplo para os
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mineiros que abraçaram a bandeira democrática de um País livre, de
liberdade de expressão.

Entre muitas medalhas e honrarias recebidas em 50 anos de política.
Dalton Moreira Canabrava ganhou o diploma Mérito da Resistência
Democrática, em 1979, por sua bravura em face do perigo da ditadura,
um diploma único, assinado pelas personalidades políticas de Minas
Gerais e oferecido por seus companheiros.

Devemos sempre nos lembrar dos riscos que a ditadura impunha e que
Dalton correu: risco de cassação e os demais oferecidos pelo regime
militar, como o de perder seu mandato, sua vida e história públicas.

Homenagear os 50 anos de vida pública e 80 anos de vida de Dalton
Moreira Canabrava é o objetivo desta reunião especial que tive a honra
de solicitar e que teve a aprovação desta Assembléia Legislativa. Dalton
Canabrava fez muito por Minas e pelo Brasil. Nossa dívida para com este
guerreiro, defensor dos direitos do cidadão, é imensurável.

Estamos aqui reunidos em sua homenagem, Dalton Canabrava, como
reconhecimento por tudo o que o senhor fez por nossa região, por nossa
Curvelo, por nosso Estado e País. Parabéns!

A pedido do ex-Prefeito de Curvelo e Vereador eleito, Paulo Dayrell,
farei leitura de mensagem sua. (- Lê:)

"Sr. Presidente, honrado pelo atencioso convite de V. Exa. para
participar de merecidíssima homenagem ao nosso sempre Deputado
Dalton Canabrava. proposta pelo ilustre conterrâneo Deputado Doutor
Viana, comunico a impossibilidade de comparecer por estar coordenando
reunião festiva natalina dos associados do Rotary Clube de Curvelo, do
qual faço parte, no mesmo horário e data, o que muito lamento.

Nesta oportunidade, congratulo-me com os membros dessa Casa por
tão justa iniciativa, prestigiando um dos políticos mais ilustres do nosso
Estado, que, além de já haver cumprido um grande número de mandatos,
foi Presidente da Assembléia e chegou, por alguns dias, a governar
Minas Gerais.

A competência, bravura e destemor de Dalton Canabrava extrapolaram



as fronteiras de Minas quando. no período da implantação do regime
ditatorial militar no Brasil, ele foi um dos mais ardorosos defensores do
retorno da democracia. colocando em risco seu mandato e sua segurança
pessoal.

Na qualidade de Prefeito de Curvelo nos períodos de 1983 a 1988 e de
1993 a 1996, tivemos grande apoio do nosso então Deputado. As portas
do Palácio da Liberdade, das secretarias e dos órgãos da administração
do Estado sempre estiveram abertas para nós, quer no Governo do
saudoso Tancredo Neves, quer no de Hélio Garcia, quer no de Newton
Cardoso, em razão do enorme prestigio de que foi merecedor, naquela
época, nosso festejado conterrâneo.

Acredito, sem falsa modéstia, que foram tempos em que Curvelo e
região experimentaram seu maior desenvolvimento socioeconômico.
Grandes e importantes obras foram realizadas, as quais até os dias de
hoje os curvelanos reconhecem e agradecem. Creio ser eu a maior
testemunha dessa inegável verdade.

Fica aqui, pois, Sr. Presidente, Srs. Deputados e convidados, meu
agradecimento pelo honroso convite e meu desejo de que esta
homenagem mereça a aprovação de tantos quantos dela tomarem
conhecimento.

Com apreço, consideração e estima, subscrevo-me, atenciosamente,
Paulo Dayrell de Oliveira."

Estendemos esta homenagem à família de Dalton Canabrava, na
pessoa da nossa estimada D. Susana, sua esposa; de seus filhos
Rodrigo, aqui presente, empresário e engenheiro: e Dalton Canabrava
Filho, o nosso amigo Daltinho. Secretário em Curvelo e Vice-Prefeito
eleito. Ficam aqui estas homenagens.

Palavras do Sr. Dalton Canabrava
Exmo. Sr. Vice-Presidente, meu nobre Deputado Rêmolo Aloise,

representando aqui o Deputado Mauri Torres. Presidente da Assembléia
Legislativa; Exmo. Sr. Secretário João Alberto Paixão Lages; querido
amigo Maurílio Soares Guimarães, Prefeito Municipal de Curvelo: Exmo.



Sr. Presidente da Câmara Municipal de Curvelo, cujo nome afrancesado
não falarei, porque na cidade todos o conhecem como Marcos Dupin - se
falarmos "Dupan", ficam sem saber de quem se trata -: meu caríssimo
representante de minha terra natal nesta Casa, Deputado Doutor Viana,
autor do requerimento que enseja esta homenagem que hoje, com muito
orgulho. recebo: demais autoridades que me honram com a presença:
minhas amigas, meus amigos, meus conterrâneos, meus queridos
curvelanos, meus estimados coestaduanos que estão aqui me honrando
com sua presença. poderia dividir a minha vida pública como parlamentar
na Assembléia Legislativa de Minas Gerais em três partes. A primeira,
logo que assumi como suplente pela UDN. Naquela ocasião, como
médico, assentei-me junto aos colegas médicos. Tinha muito orgulho de
pertencer a esse seleto grupo.

Continuei, então, a luta já empreendida contra a paralisia infantil.
vacinando todas as crianças da minha região. Naquele tempo não era
gotinha, era a vacina Salk. Era preciso pegar o menino à força e dar-lhe a
vacina. Pegar menino, naquela época, não era fácil, principalmente nas
escolas rurais. O menino caía no cerrado e era difícil pegá-lo. Mas, com
todo o esforço e com toda a dedicação, não deixei de vacinar uma só
criança. Todas foram vacinadas. Fiz não sei quantas conferências e
palestras em todas as entidades de Curvelo, especialmente nos grupos
escolares, pregando a necessidade da vacinação contra a paralisia.
Sinto-me hoje muito orgulhoso quando vejo que no Brasil a paralisia esta
erradicada. Graças a Deus!

Pela primeira vez no parlamento, no Brasil, um Deputado lutou pela
inclusão da vacina contra o sarampo na saúde pública do Brasil.
Recordo-me de que. quando Costa e Silva veio com o Governo para Belo
Horizonte, veio também com ele o Ministro da Saúde. Marquei uma
audiência e fui conversar com ele para pedir-lhe a vacinação contra o
sarampo. Ele me respondeu: 'Ora. Deputado, na minha terra cura-se
sarampo com chá de sabugueiro". Respondi-lhe: "Sr. Ministro. permita-me
continuar não debatendo com o senhor, pois esse é um assunto que
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conheço muito bem e o senhor não conhece nada". Não gostaram, não.
Foi também importante a luta insistente e pioneira a favor do

planejamento familiar. Sofri muitas críticas e recebi muitos apoios. Graças
a Deus, a idéia está voltando.

Fui muito ligado ao eminente Prof. Baeta Viana. Aplaudia-o na luta pelo
uso obrigatório do iodo no sal comum para o combate ao bócio. Talvez os
mais jovens nunca tenham visto um papo, mas antigamente era comum,
principalmente no meio rural, por falta do iodo no sal no interior de Minas
Gerais e do Brasil.

Participei. a convite do meu eminente paraninfo, mestre e amigo. Prof.
Hílton Rocha, da criação da Fundação Hilton Rocha.

Eu gostava de brincar com o professor dizendo que, no meu cartão, ao
invés de escrever "Deputado Federal", escreveria "Dalton Canabrava,
amigo do Prof. Hilton Rocha". Toda semana eu era procurado por muita
gente, por muitos Deputados da Câmara, que me pediam para conseguir
uma consulta, e ele nunca me negou. Toda vez que eu marcava consulta,
ele atendia com a maior boa-vontade.

Cassaram o mandato dos colegas Raul Belém, Sílvio Menicucci e
Aníbal Teixeira. Lembro-me como se fosse hoje: subia a R. Tupis com o
colega Fuad Sahione, um dos maiores homens públicos que conheci, e
alguns funcionários e amigos - a Assembléia se localizava na A. Tamoios
- quando ouvimos, pelo rádio de um carro de praça estacionado que
estava ligado na "Hora do Brasil", o anúncio da cassação do mandato
desses eminentes colegas. A brutalidade daquele ato me causou imensa
repugnância. Consegui uma licença médica e cedi o meu lugar ao amigo
Nélson Tibhau. Fiquei tão violentado e decepcionado que o meu desejo
era abandonar a vida pública.

Algum tempo depois, a poeira foi baixando. A Bancada do MDB estava
completamente desarticulada, sem liderança, e meus companheiros que
atuavam mais na área política acharam importante o meu retorno.
Motivado por eles, por amigos e por funcionários desta Casa, resolvi
reassumir e disputar a 4°-Secretária da Mesa desta Casa.
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Aí começa a segunda fase da minha vida parlamentar. Eleito 40
Secretário, consegui transformar a Secretaria num verdadeiro bastião das
liberdades democráticas. Todos os que se achavam oprimidos.
prejudicados, encontraram nela um ombro para derramar as suas
lágrimas e uma voz para protestar contra a opressão. Os estudantes.
meio desconfiados, começaram a acreditar na luta democrática por meio
do voto.

Sob a liderança de Raul Belém, fomos ao Mato Grosso. a Corumbá,
onde estava confinado o ex-Presidente Jânio Quadros. Fizemos-lhe uma
visita de solidariedade política. E. sob a minha liderança, pela primeira
vez no Brasil, criei uma comissão para visitar a prisão política de Juiz de
Fora, para examinar como estavam sendo tratados os presos políticos
naquele presídio, sensível com o pedido de muitas mães que me
procuraram. Não achei nenhum companheiro. nenhum Deputado para
constituir a comissão, a não ser os Deputados Marcos Tito e Tarcísio
Delgado.

Várias vezes líder da Oposição, Deputado atuante, membro e
Presidente da Comissão de Saúde, membro das Comissões de
Agricultura e da SUDENE, não fui cassado. Acho que foi por causa da
minha lealdade e pela compostura do meu comportamento, o que me
tornou amigo fraterno de todos os Deputados desta Casa, especialmente
dos meus adversários. Esses. quando Presidentes, expungiram da ata
trechos enormes dos meus discursos oposicionistas.

Certa vez até me tiraram da tribuna com uma gravata. Um Deputado do
Sul de Minas, juntamente com outros, agarraram-me à força e
encerraram a reunião para evitar a minha cassação, quando lutava contra
a cassação do bravo Deputado Lisâneas Maciel. de Patos de Minas.

Quantas vezes minha esposa. Susana, recebeu na minha casa o Dr.
Tancredo Neves e meu companheiro Renato Azeredo, para que ela
intercedesse em minha critica ao Governo Militar na tribuna. Susana
sempre me apoiou. Quantos telefonemas recebi do Dr. Aureliano Chaves.
do Dr. Ulisses Guimarães e de outros amigos com o mesmo objetivo.
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Para os mais jovens é difícil imaginar quanto foi penosa a luta pelo
estabelecimento das liberdades institucionais e políticas. Junto com o Dr.
Ulisses, com o Dr. Tancredo, vimos estourar nos nossos pés bombas de
gás lacrimogêneo, quando saímos do comício do candidato do PMDB,
Euler Bentes.

Nos últimos anos da ditadura fui, na Assembléia Legislativa, o que mais
lutou junto com os professores da UTE para conquistar o direito de greve.
Não sou a favor da greve, mas sou a favor do direito de exercê-la. Eles
ficaram sob a proteção deste parlamento, passando dias e noites em meu
gabinete, criando constrangimento para os órgãos de repressão. De lá, o
Presidente da UTE só saiu, negociadamente, para ser entregue ao
DOPS, em meu carro oficial, depois de ser fornecido, a meu pedido. pelo
eminente líder do Sindicato dos Médicos. Dr. Célio de Castro, atestado de
integridade física e mental. E, junto com ele, visitamos o prisioneiro
diariamente.

O terceiro período da minha vida parlamentar nesta Casa começa com
a eleição do Dr. Tancredo Neves para Governador. Daí para frente a
minha atuação passou a ser de Deputado de sustentação do Governo. Eu
pus os pés no Palácio da Liberdade uma única vez, quando o Dr. Hilton
Rocha exigiu de mim que fosse testemunha da compra do terreno para a
Fundação Hilton Rocha. Levei várias pessoas para eles verem o que era
um orador. Todos ficaram de queixo caído com o seu discurso.

O Deputado, que nunca havia construído nada de material,
transformou-se no homem das realizações e participou da construção de
prédios escolares, de pontes, de estradas, contornos rodoviários etc.
Concentrei-me a carrear obras para a minha região. Tive a honra de ser o
Presidente desta Casa e, nessa condição, cheguei a assumir o Governo
de Minas, graças à confiança do Governador Hélio Garcia, que tanto
prestígio me deu.

Tive a honra de ser Presidente desta Casa e, nessa condição, cheguei
a assumir o Governo de Minas Gerais, graças a confiança do Governador
Hélio Garcia que tanto prestígio me deu. Hélio não me permitia ler o que
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lhe oferecia para examinar. Ele dizia: "A sua responsabilidade e a minha
são iguais, você deve saber o que o Governo pode fazer.'.

Após seis mandatos consecutivos nesta Casa, fui ser Deputado Federal
constituinte com expressiva votação, para o meu orgulho, dos amigos e
de toda a minha família. Em Brasília, fui muito prestigiado pelo Presidente
José Sarney e pelo Governador José Aparecido de Oliveira, mas fiquei
morrendo de saudades deste Plenário a que estava tão habituado. Seis
mandatos aqui transformaram esta Casa em minha.

Recentemente perdi dois grandes amigos ainda jovens, o que me indica
a importância e o privilégio que tenho de chegar aos 80 anos e poder
estar sendo homenageado. Por isso, quero estender-lhes esta
homenagem: João Bosco Murtha Lage, pessoa a quem me liguei
fraternalmente, que a todos conquistava pela sua mente brilhante e seu
compromisso com a democracia: o Deputado José Renato, pessoa a
quem me liguei desde sua indicação para uma diretoria do DER na
gestão de meu estimado irmão. Antônio Alberto Canabrava, o qual
aprendi a admirar ao longo das nossas lutas pela região de João Pinheiro.

Não posso me delongar, ficaria a noite toda contando histórias da minha
vida parlamentar. Meus colegas e meus amigos, não me arrependo de
nada que fiz na vida pública desde muito jovem. Orgulho-me muito de
todas as ocupações que tive desde a vereança em Curvelo.

Agradeço muito a gentileza do Deputado Doutor Viana, que. jovem
Vereador e médico querido em Curvelo, ajudei a fazer Prefeito de minha
cidade. Por seus méritos indiscutíveis, ele já é. pelo segundo mandato
consecutivo, nosso representante na Assembléia. Eu nunca pedi esta
homenagem, mas a recebo com orgulho e fico muito agradecido.

Muito obrigado aos conterrâneos que me prestigiam. Muito obrigado a
todos os meus familiares, meus ex-colegas e meus coestaduanos.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento. o Deputado Rêmolo Aloise. representando

o Deputado Mauri Torres, Presidente desta Assembléia Legislativa, e o
Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que deu origem a esta
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homenagem, farão entrega ao Dr. Dalton Canabrava de placa alusiva a
esta homenagem.

A placa contém os seguintes dizeres: "Nascido em Curvelo, o mineiro
Dalton Canabrava sempre norteou sua história pessoal e política em prol
do ser humano. O exercício da medicina e os vários mandatos eletivos
lhe serviram de instrumento para a luta pela melhoria da saúde pública,
contra a discriminação e a favor dos direitos humanos. Ao se engajar pelo
restabelecimento da democracia no País, provou ainda sua extrema
coragem.

A homenagem da Assembléia Legislativa de Minas Gerais a esse
homem que tanto orgulha e engrandece o nosso Estado, pelos seus 80
anos de vida, dos quais 50 integralmente dedicados à vida pública".

- Procede-se à entrega de placa.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o violinista Marcelo
Nebias, da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que executará duas
músicas: "O Galo Cantou na Serra" e "Menina", atendendo à solicitação
do homenageado.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Dalton Canabrava, homenageado desta noite: João Alberto
Paixão Lages, Secretário Adjunto de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana; Maurílio Soares, Prefeito Municipal de
Curvelo; Vereador Marcos Dupin, Presidente da Câmara Municipal de
Curvelo; Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que deu origem a
esta solenidade; colegas presentes; ex-parlamentares; senhoras e
senhores; peço licença para quebrar o protocolo, deixando de fazer o
pronunciamento que tenho em mãos.

Ouvi as palavras do nosso querido Deputado Doutor Viana, traçando o
perfil do homenageado de maneira clara e lúcida, e somei-me à
simplicidade das palavras do Dr. Dalton Canabrava, médico e cirurgião
como eu, formado pela UFMG. Médico que, como eu, teve a
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oportunidade de ter os Drs. Baeta e Hílton Rocha como professores.

Caro Dr. Dalton, seu pronunciamento, naquela tribuna, sensibilizou-me
muito por termos os Drs. Hilton Rocha e Baeta Viana como nossos
mestres, que muitos nos ensinaram a conduzir esse processo que a
medicina nos deu.

Dr. Dalton Canabrava, Vereador e Presidente de sua terra natal: Dr.
Dalton Canabrava, cirurgião diplomado pelo Colégio Internacional de
Cirurgia Geral; Dr. Dalton Canabrava, seis mandatos de Deputado
Estadual, 4"-Secretário desta Casa, Presidente desta Assembléia: bravo
Deputado da Oposição, que não mudava de idéia, que mostrava seus
pensamentos: Dr. Dalton Canabrava. Governador de Minas Gerais: Dr.
Dalton Canabrava, Deputado Federal.

Como falar alguma coisa de quem. há 50 anos, medita na política e nos
dá o exemplo, hoje. nesta noite. de uma simplicidade tamanha, que
pouco se viu neste Plenário.?

Estou em meu quarto mandato e já assumi algumas posições na Mesa
desta Casa, assim como a Presidência. interinamente. Pudéssemos nós.
eu , Deputados Carlos Pimenta, Maria OUvia, Jô Moraes, Dalmo Ribeiro
Silva, Elmiro Nascimento e Doutor Viana, espelhar-nos no exemplo do Dr.
Dalton Canabrava, para que pudéssemos, quem sabe um dia, desta
tribuna, receber também as homenagens que hoje o Dr. Dalton
Canabrava recebe!

Parabéns. Dr. Dalton Canabrava. pelos 80 anos de vida e pelo meio
século dedicado à causa pública! Minas Gerais e seu povo, representado
por seus atuais parlamentares, reverenciam seu nome, sinônimo de luta,
coerência e dignidade. Muito obrigado a todos os senhores.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos as
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido
o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 14, às 9
horas. e para a reunião especial também de amanhã, às 20 horas, nos
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termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária na
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada foi publicada na edição do dia 14/12/2004.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 65" REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15" LEGISLATURA, EM 14/1212004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Antônio Carlos Andrada - Palavras do
Deputado Federal Vittorio Medioli - Entrega de placa - Apresentação
musical - Palavras do Secretário Danilo de Castro - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento.

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

Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Antônio Carlos Andrada - Arlen
Santiago - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - lrani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô Moraes - José Henrique -
José Milton - Lúcia Pacífico - Marcelo Gonçalves - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Olinto Godinho - Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h15min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro.
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Doutor Viana. 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.

Deputado Federal Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo,
representando o Governador do Estado. Aécio Neves: Ademir Lucas.
Prefeito de Contagem; Deputado Antônio Carlos Andrada. autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; e Deputado Federal
Vittorio Medioli. Presidente do jornal "O Tempo".

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença em Plenário dos Exmos. Srs.

Alberto Caldeira, Prefeito de Bocaiúva: Murilo Badaró. Presidente da
Academia Mineira de Letras e Prefeito eleito do Município de Minas
Novas; Luciano Paiva, Chefe de Gabinete do Prefeito de Betim, Carlaile
Pedrosa: José Borges. da Secretaria de Administração, representando o
Prefeito de Sabará, Dr. Wander Borges: e da jornalista Angela Carrato.
Presidente da Rede Minas, e dos familiares do Presidente do jornal
homenageado nesta noite e dos funcionários.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o jornal "O Tempo"

pelo transcurso de seus oito anos de fundação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será
interpretado pelo quinteto da Polícia Militar de Minas Gerais.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Antônio Carlos Andrada

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri
Torres: Exmo. Sr. Secretário de Estado de Governo. Deputado Federal
Danilo de Castro, representando o Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr.
Aécio Neves: Exmo. Presidente do jornal "O Tempo', Deputado Federal
Vittorio Medioli: Exmo. Sr. Prefeito de Contagem. Ademir Lucas: senhoras
e senhores Deputados, prezados convidados e convidadas,
telespectadores da TV Assembléia, constitui motivo de infindáveis
discussões, na atualidade, a questão da importância dos meios de

-4



I5

comunicação, bem como da influência que as várias faces da imprensa -
escrita, falada, televisada e, agora, informatizada - exercem sobre a vida
dos cidadãos. Entretanto, se é verdade que o avanço tecnológico ampliou
extraordinariamente o raio de ação da mídia, também é inegável que a
relevância do jornalismo para a humanidade não é de hoje: diríamos
mesmo que vem dos tempos de Gutemberg, quando o genial inventor
viabilizou. com a ferramenta da impressão, a existência continuada e
dinâmica da imprensa escrita. De lá para cá, a ação jornalística tem-se
caracterizado por envolvimento dinâmico e participante, sendo muitos os
fatos e muitos os personagens que a enriquecem. Tem sido assim em
todo o mundo e. muito a propósito. tem sido assim também no Brasil.

A história da imprensa brasileira esta indissoluvelmente ligada à figura
de Hipólito da Costa, que editou o primeiro jornal brasileiro de que se tem
notícia, ainda nos primórdios do século XIX. Foi ele quem, movido por
espírito pioneiro e lutando contra o obscurantismo do Brasil Colônia,
conseguiu publicar, a partir de Londres, aquele periódico em língua
portuguesa que foi a verdadeira "cellula mater" do jornalismo pátrio. Se a
iniciativa de Hipólito da Costa foi de vida breve, ela teve o mérito de
iniciar o processo que valeu a ele o epíteto de "Patrono da Imprensa
Brasileira". Desde então, floresceram e continuam a pontificar em nosso
País grandes jornais e grandes jornalistas. Entre esses profissionais de
relevo, ocorre-nos, ainda no Império, a figura de José do Patrocínio, um
dos mentores do movimento abolicionista, e, já no século passado e na
época contemporânea, nomes como Assis Chateaubriand, Pereira
Carneiro, Samuel Wainer, Carlos Lacerda e Roberto Marinho. Quanto aos
jornais, todos os conhecemos, pelo que vamos aqui citar, de momento,
apenas aquele em razão do qual ocupamos hoje esta tribuna: o jovem
jornal 'O Tempo". ora comemorando seus oito anos de fundação!

Foi exatamente em 21/11/96, que "O Tempo" circulou pela primeira vez.
Idealizado para ser aquele informativo que, sob ótica imparcial, levasse a
seus leitores a versão real dos fatos e, paralelamente, nunca deixasse de
formular a crítica construtiva, vemos que ele foi fiel, desde o primeiro
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número, a essa filosofia. De fato, é significativo verificar que as
manchetes da primeira página do número inaugural diziam respeito ao
Projeto Jaíba - de fundamental importância para a agroindústria mineira -
e ao processo de privatização da Vale do Rio Doce. De lá para cá - e sob
a batuta de Vittorio Medioli e de seus colaboradores -. a imparcialidade e
a informação acurada se repetem, dia após dia, nunca desapontando
seus milhares de leitores.

Vejamos, por exemplo, as manchetes do jornal no dia 23/11/2004, data
essa que escolhemos aleatoriamente e que nos resulta não pouco
significativa: os riscos de sinistro a que está sujeito o patrimônio
arquitetônico de Ouro Preto: a chacina dos sem-terra no vale do
Jequitinhonha; a visita do Presidente da Rússia. Viadmir Putin: a situação
do comércio informal em Belo Horizonte: e - por fim e não menos
importante - o déficit zero conseguido pelo Governo Aécio Neves nas
finanças estaduais, eis algumas das notícias veiculadas. E todo um
panorama da vida mineira e brasileira que o jornal nos oferece, indo de
problemas e criticidades a enfrentar até a realidade auspiciosa que o
Governador Aécio Neves viabilizou, equilibrando as finanças de nosso
Estado.

E se, por assim dizer, adentrarmos as páginas do jornal, iremos
constatar que nada falta para que o leitor se sinta em dia com a situação.
São 34 páginas e 3 cadernos, em dias úteis, dando cobertura idônea ao
que se passa em Minas, no Brasil e no mundo. As atualidades, a política,
as colunas de opinião, a economia, os esportes, a realidade urbana e do
campo e o noticiário internacional, tudo nele se insere para confirmar que
a "aldeia global", graças aos meios de comunicação. é uma realidade
palpável para a humanidade.

Integrando o complexo empresarial da Sempre Editora. 'O Tempo"
mantém convênio e se vale dos serviços editoriais de alguns dos mais
prestigiosos órgãos da mídia mundial, tais como "The Times", de Londres,
"The New York Times" e Associated Press. Filiado à Associação Nacional
de Jornais, vincula-se no Brasil à Agência Folha, Agência Estado e
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Agência Globo. É toda uma cadeia de informações que o jornal
disponibiliza e que dele faz uma fonte confiável de dados e fatos de
interesse.

Outra iniciativa da Sempre Editora que merece destaque é o semanário
"Pampulha". Atualmente com uma tiragem de 116 mil exemplares, o
"Pampulha" já se incorporou aos hábitos do belo-horizontino que o recebe
gratuitamente em sua casa e nele tem o complemento ideal para suas
leituras de fim de semana. E mais uma iniciativa vitoriosa de quem
comanda, e bem comanda, essa estrutura jornalística exemplar.

Sim, porque por trás de toda grande obra. existe sempre um grande
homem, da mesma forma que por trás de um grande homem existe
sempre uma grande mulher. E o caso do nosso "O Tempo', no qual
avulta a figura ímpar de Vittorio Medioli, e ao lado de quem encontramos
a presença marcante de sua esposa Laura. Na verdade, falar do jornal
sem falar dos dois seria trabalho incompleto e falta de reconhecimento a
quem de direito.

Comecemos, então, com nosso amigo Vittorio. Italiano de nascimento,
aportou no Brasil no auge de sua capacidade realizadora, já como
empresário de sucesso em sua terra natal. Sua missão original entre nós
era a de colaborar no processo de implantação da FIAT, que se instalava
em Betim graças à visão do Governador Rondon Pacheco. Aqui montou
ele um complexo logístico e de transportes que hoje é modelo, e sem o
qual a FIAT não conseguiria chegar onde chegou. A associação entre
Medioli e a multinacional piemontesa traduziu conjunção de talentos e de
arrojo, e resultou do fato de ambos acreditarem no Brasil. Pois foi por
acreditar no Brasil que ele se fixou em Minas Gerais, aqui constituiu
família, naturalizou-se brasileiro e partiu para outros setores que sua
competência exigia. Elegeu-se - já agora por vários e sucessivos
mandatos - representante do povo mineiro na Câmara dos Deputados,
onde sua atuação tem-se pautado pela lucidez, dedicação, habilidade e
patriotismo. E fez-se jornalista, ao assumir a liderança do jornal "O
Tempo", que hoje temos a oportunidade de homenagear no Palácio da



Inconfidência.
Enganaram-se, no entanto, os que acreditavam que Vittorio Medioli

tomava as rédeas de "O Tempo' apenas como mais uma iniciativa
empresarial a agregar ao rol de seus muitos êxitos. Ele foi além e provou
que tem o jornalismo nas veias, inclusive assinando uma coluna no jornal,
a qual se tornou seguro referencial para aqueles leitores em busca de
posicionamento sobre a realidade socioeconômica brasileira. Veja-se, por
exemplo, a coluna de 18 de novembro último, sob o título de 'Ruptura da
Credibilidade": ali. Medioli analisa a recente crise ocorrida na Presidência
do Banco do Brasil, em função de irregularidades havidas. Lembra ele
que o Governo Federal, que assumiu apresentando-se como protótipo de
ética, desde o princípio vem-se perdendo num emaranhado de
escândalos fomentados pelo autoritarismo e pela partidarização. E um
aspecto delicado da situação brasileira, que Medioli analisa com isenção,
servindo-nos de alerta para que não nos transformemos naquela
república populista e sectária que pensávamos só existir nos arquivos da
história.

Aliás, demonstrando que o bom jornalismo é inerente à família, a Sra.
Laura Medioli - a quem daqui cumprimentamos com respeitosa
admiração - vem também dando sua contribuição valiosa à organização
jornalística do marido. Aí estão suas crônicas em o "Tempo" e no
semanário "Pam pulha", em que aborda os mais variados assuntos da
atualidade com aquela sensibilidade que a todos cativa e com aquela
inteligência com que a todos se impõe. A ela. estendemos nossa afetuosa
homenagem, parabenizando-a por ser a esposa dedicada que é e por ter-
se afirmado como profissional competente.

Senhoras e senhores, Hipólito da Costa precisou sair do Brasil para se
tornar o Patrono da Imprensa Brasileira. Vitorio Mediolli fez trajetória
inversa e saiu da Itália para se afirmar como um dos principais jornalistas
brasileiros. Entretanto, a ação de ambos - descontadas a distância do
tempo e a conjuntura socioeconômica tão diversa - em muito se parece
na brasilidade: o primeiro era brasileiro de nascimento, e o segundo é



brasileiro de coração e por livre escolha.
Foi esse vínculo poderoso com nossa terra que os fez ir adiante,

consolidando uma obra de que - no caso de Medioli - somos testemunhas
oculares.

Esta Assembléia tem sido particularmente feliz na escolha das
entidades e das pessoas que homenageia. Aqui temos reverenciado, em
nome do povo mineiro, aquelas e aqueles que constituem unanimidades
positivas para esse mesmo povo. O jornal "O Tempo", em menos de uma
década, conseguiu inscrever-se no rol dessas unanimidades graças ao
nível de jornalismo que abraça. Ora, acontece que jornalismo é feito por
jornalistas, e Vittorio Medioli soube cercar-se de alguns dos melhores
jornalistas mineiros. Com ele, entre muitos luminares, labutam nas
oficinas de "O Tempo" profissionais como Luiz Tito, Teodomiro Braga,
Marcos de Oliveira e Souza, Almerindo Camilo, Lúcia Castro, Antônio
Siúves e Sérgio Nigri. A apoiá-los, temos um corpo editorial de primeira,
no qual destacam-se os nomes de Aline Reskalla, Américo Ventura.
Aurélio José, Frederico Duboc, Leida Reis, Michele Borges da Costa,
Oriana Panicali, Paulo Camargos e Victor de Almeida. E a todos esses se
juntam os muitos colunistas, cronistas, redatores, repórteres, fotógrafos e
funcionários - cujos nomes deixamos de citar pela natural
impossibilidade -. os quais, cada um em sua área, contribuem para fazer
de "O Tempo" um jornal de nossos tempos, mas que se projeta além do
tempo. A todos, nossas felicitações pelo belo trabalho e pela inestimável
colaboração que prestam à opinião pública mineira.

Devemos confessar que a tarefa de falar sobre nosso homenageado de
hoje nos entusiasma particularmente. Mas - já que esse entusiasmo pode
levar-nos a incidir na prolixidade - vamos encerrar nossas palavras,
dizendo da oportunidade e da importância de que se reveste, para o povo
mineiro, a homenagem que prestamos a "O Tempo". Afinal, trata-se de
reconhecer o jornalismo sadio, completo e imparcial em que ele se
empenha, numa época como a atual, quando a informação jamais teve
tanta influência na vida das nações. Parabéns, "O Tempo". E que
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continue, por muitas gerações, com sua missão de informar e construir.
Muito obrigado."

Palavras do Deputado Federal Vittorio Medioli
Caro Deputado Mauri Torres, Secretário Danilo de Castro. Deputado

Toninho Andrada, mais um amigo que um Deputado ou um Deputado
amigo; Prefeito Ademir Lucas.

Não dá para citar todos os nomes, mas temos 29 Deputados Estaduais
presentes. Enche-me de orgulho e de satisfação ser acompanhado, nesta
noite de homenagem ao nosso empreendimento, por uma platéia tão
ilustre e tão qualificada.

Agradeço, além de todos os Deputados presentes. o Prefeito de
Bocaiúva, Alberto Caldeira; o Prefeito eleito de Minas Novas, Murilo
Badaró, nosso companheiro e respeitável amigo, Presidente da Academia
Mineira de Letras, por enquanto. Quem sabe chegará a ser Presidente da
Academia Brasileira de Letras.

Completamos, há poucos dias. oito anos de circulação do jornal '•O
Tempo", um projeto editorial e gráfico que não fica apenas nesse veículo
diário, mas se estende ao jornal "Pampulha", um semanário de grande
tiragem e forte penetração na região metropolitana, com 116 mil
exemplares. Há também o jornal "O Tempo" de Betim, que circula
naquela região. com 34 mil exemplares a cada semana. Merece destaque
aqui também o "O Tempo" de Contagem, que nasceu há dois anos e tem
hoje já um grande respeito junto ao seu público-alvo, que é a população
de Contagem, onde circulam 24 mil exemplares a cada fim de semana. O
último a nascer foi o "Super Notícias", um jornal de baixo custo, muito
concentrado e que atende a uma população necessitada de uma leitura
rápida. de utilidades do dia-a-dia, portanto um jornal mais popular. Ele
vem crescendo muito e é uma das nossas maiores satisfações.

Nesses oitos anos, passamos por muitos momentos de grandes
satisfações e de grandes dificuldades. Houve momentos em que foi
necessário muito pulso para manter a iniciativa desse empreendimento.
Mas sabemos que Deus dá a cada um a cruz que merece e que pode
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carregar. Conseguimos carregar esse empreendimento até colocá-lo em
um ponto irreversível. Hoje, 'O Tempo" é uma realidade e um projeto
empresarial equilibrado, que emprega mais de 500 pessoas diretamente
e mais uma infinidade de outras de forma indireta. Em Contagem,
inclusive, é um dos maiores empregadores, o segundo. dentro do Estado
de Minas Gerais.

O jornal adquiriu uma importância econômica, social e o respeito
político. Procuramos manter-nos com o máximo de isenção em nossos
editoriais. A nossa regra principal é termos um noticiário isento, que
possa retratar, da forma mais fiel, os acontecimentos do dia-a-dia.
Analisamos sempre pelo contraditório, não apenas confiando numa única
versão, mas sim em várias, para que, efetivamente, o que for publicado
seja o resultado mais próximo da verdade e da realidade.

Temos dado espaço, também às opiniões mais contraditórias possíveis.
E uma fórmula que adotamos, por uma questão tanto democrática quanto
de jornalismo moderno.

O leitor não se satisfaz com opiniões partidárias. Quer ouvir os dois
lados e tirar suas conclusões. Esse é o jornalismo moderno que se
pratica nos Estados Unidos e na Europa, apesar de o Velho Continente
ainda manter jornais fiéis a um ideal. Uns são de inspiração socialista,
outros de direita, que só publicam artigos em defesa de sua ideologia.

No Brasil, defendemos a multiplicidade de opiniões. A humanidade
progride pelo debate, e "O Tempo" nasceu para ser um jornal de debate,
em que a população mineira pudesse se espelhar para saber o que está
acontecendo em seu Estado - não apenas em parte dele, não apenas
uma tendência, mas o que se passa no geral.

Enfrentamos fases desafiadoras. O setor de comunicação sofreu o
impacto dos avanços eletrônicos e digitais, o que fragmentou a mídia com
novas rádios, TVs, TV a cabo e jornais de bairro. O que antigamente era
concentrado em poucos veículos, hoje se pulverizou. Atualmente,
múltiplas fontes de informação analisam o mesmo acontecimento. Na
verdade, isso não é de todo ruim, porque gera a democratização natural
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da informação.
Para nós fica a satisfação de ter chegado aos oito anos com a mesma

garra dos primeiros dias. Nossa equipe vive ainda o pioneirismo. Sente
que "O Tempo' introduziu novos parâmetros no jornalismo mineiro ou
despertou os que estavam adormecidos. Nosso jornal agregou-se a um
processo que se iniciou na década de 90, quando da fundação do "Hoje
em Dia". Depois. vieram outros, não com a mesma importância dos
jornais diários, mas oferecendo ao mineiro várias possibilidades de
informação.

Nossos arquivos testemunham o que era a imprensa mineira antes de
23/11/96, data em que "O Tempo" foi lançado nas bancas. São
exemplares de jornais antigos. A mudança foi notável, acelerada e
irreversível, porque "O Tempo' nasceu com o objetivo de fazer um
jornalismo moderno. Estimulou Minas Gerais a se adaptar ao que nosso
jornal passaria a defender em suas páginas.

Claro que essa época foi difícil e o peso da mídia impressa no contexto
geral diminuiu, mas continua como a maior formadora de opinião e como
a fonte mais segura, até porque é uma fonte escrita que fica. Diziam os
latinos: "verba volant", ou seja, as palavras voam e "scripta permanant',
ou seja. o que está escrito fica.

Portanto, as coisas que se dizem são diferentes das coisas que se
escrevem, porque o que se escreve tem uma importância histórica e fica
registrado de forma permanente e à disposição de uma análise constante.
O que se diz muitas vezes pode ser fruto até de uma interpretação
momentânea ou de um momento peculiar. Mas o que será estampado no
papel tem uma força incrível. Hoje. no País, veículos como 'Veja".
"Folha", "O Globo" e outros, todos eles dedicados à mídia impressa, são
os verdadeiros formadores de opinião do Pais.

Sinto-me muito satisfeito, até porque não esperava a presença de
tantas pessoas qualificadas para esta homenagem dos oito anos do jornal
"O Tempo". O nosso projeto editorial pretende continuar se aprimorando.
Temos alguns projetos para 2005 - até ambiciosos -' mas não
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mudaremos o conteúdo do jornal. Pretendemos deixá-lo mais atrativo e
na medida do leitor. Afinal, ele se destina ao leitor e tem de seguir
determinadas tendências, permitindo ainda mais a participação da
sociedade no nosso espaço, ampliando a cobertura a setores que hoje
são marginalizados na cobertura midiática, setores importantes da
sociedade.

Queremos também dar um acompanhamento cada vez melhor a essa
vida que corre a uma velocidade muito acentuada e num crescimento
quase exponencial. Hoje verificamos que as mudanças tecnológicas, com
os novos inventos, essa abertura da globalização da Internet estão
impulsionando a humanidade a um contínuo aprimoramento e mudança.
O jornal "O Tempo' nasceu preparado para seguir esse caminho de
mudança e de melhora. Aos nossos profissionais - alguns estão iniciando
neste mês e outros estão conosco desde o começo - digo que tenho
certeza de que têm capacidade de levar à frente esse desafio com muita
competência.

Encerro o meu pronunciamento com uma lembrança, agradecendo
postumamente a uma pessoa que colaborou muito com o nosso projeto.
Quero homenagear o Sr. Herval Brás, falecido há alguns anos, que foi
casado com a Sra. Andréia Neves, irmã do nosso Governador. Peço ao
nosso amigo e Secretário Danilo de Castro, que está representando o
nosso Governador, que leve essa mensagem a S. Exa. Não me canso de
agradecer e até de manter a foto do Herval lá no jornal. Foi ele que
possibilitou o surgimento do jornal "O Tempo", dando a coragem ou a
irresponsabilidade - no bom sentido - de entrar em um projeto dessa
grandeza. Muitas vezes é preciso alguém que estimule efetivamente a
tomar determinadas decisões e que também assuma a responsabilidade
de organizar as coisas.

Herval Brás trabalhou conosco nesse projeto, foi indispensável e deixou
um vazio grande em todo o jornalismo de Minas Gerais. E uma pessoa a
quem todos nós devemos muito. Em nome do Herval Brás, que não está
mais conosco, agradeço a todos os que colaboraram com nosso projeto,
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tanto aos parlamentares aqui presentes quanto aos colaboradores que
saíram, mas continuam ligados ao "O Tempo", àqueles que ainda
trabalham no jornal e a seus familiares, a todas as pessoas que são
fundamentais para nosso sucesso, que esperamos continuar mantendo e
ampliando nos próximos anos. Agradeço a todos. Muito obrigado. Que
Deus acompanhe a todos.

Entrega de Placa
O locutor - Senhoras e senhores, neste instante o Presidente desta

Casa. Deputado Mauri Torres. juntamente com o Deputado Antônio
Carlos Andrada, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem. farão a entrega ao Deputado Federal Vittorio Medioli de
placa alusiva a esta homenagem. Para tanto, solicitamos-lhes a gentileza
de se dirigir ao local destinado às condecorações. A placa contem os
seguintes dizeres: (- Lê:) "Há oito anos, a imprensa mineira era brindada
com o lançamento de um jornal que, além da excelência gráfica e
editorial, tinha como diretrizes a liberdade, a informação isenta e a
opinião abalizada. A homenagem da Assembléia Legislativa de Minas ao
jornal "O Tempo" pelos relevantes serviços prestados à sociedade de
todo o Estado.".

- Procede-se à entrega de placa.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o tenor do Palácio das
Artes Wagner Costa, que, juntamente com o Quinteto da Policia Militar de
Minas Gerais apresentará duas músicas: "Va pensiero", trecho da ópera
Nabucodonosor, e "Holly Night". canção natalina de Adolph Adam.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Secretário Danilo de Castro

Sr. Presidente da Assembléia. Deputado Mauri Torres: homenageado
desta noite, Diretor-Presidente do jornal "O Tempo", meu amigo e
companheiro na Câmara Federal, Deputado Vittorio Medioli: Deputado
Antônio Carlos Andrada, autor do requerimento: meu prezado Ademir
Lucas, Prefeito de Contagem; meu caro Deputado Alberto Pinto Coelho,
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Líder do Governo nesta Casa, na pessoa de quem cumprimento todos os
Deputados e Deputadas presentes: Dr. Murilo Badaró, nosso Prefeito
eleito de Minas Novas, Presidente da Academia Mineira de Letras; caro
amigo Luiz Tito, na pessoa de quem cumprimento toda a família de "O
Tempo": senhoras e senhores.

E com alegria que participo, como representante do Governador Aécio
Neves, desta reunião especial em comemoração aos oito anos do jornal
"O Tempo".

Lembro-me do dia em que, pela primeira vez, vi e li esse jornal. Chamou
a minha atenção não só a manchete, não só a foto principal da capa, mas
o nome sugestivo no alto da página: "O Tempo", um nome incomparável
para um jornal de circulação diária.

Via-se que se tratava de algo novo na imprensa brasileira. Na mídia
internacional já existiam os "Times". Mas, até então, ninguém tivera a
idéia de denominar um jornal brasileiro com esse nome tão sonoro, tão
apropriado, tão pertinente, tão antigo e tão moderno.

Um jornal é o registro dos acontecimentos que passam e da história que
fica, e esse veículo vem fazendo jus ao nome que escolheu.

E. inegavelmente, um jornal do nosso tempo, da nossa época.
Moderno, ágil, fiel à verdade e à boa informação. Merece, pois. com  todas
as honras. a homenagem que recebe. hoje. desta Casa, na pessoa de
seu fundador e Presidente, Deputado Vittorio Medioli. Grande
empreendedor e político, homem de visão futurista, de cultura apurada e
ações assertivas, Vittorio Medioli trouxe para os mineiros mais uma opção
em comunicação de qualidade, acessibilidade e transparência.

Cumprimento esta Casa Legislativa, cujos membros são os mais
legítimos representantes dos mineiros, e, em especial, o Deputado
Antônio Carlos Andrada, pela iniciativa desta homenagem que, sem
dúvida, reflete toda a simpatia e respeito do povo das Alterosas a esse
importante diário.

Cumprimento a direção do jornal "O Tempo" e toda a sua equipe, o que
faço como leitor, como Secretário de Estado e em nome do Governador
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Aécio Neves, que tem nesse jornal um de seus principais informes no dia-
a-dia e, em seu Presidente Vittorio Medioli, um amigo e companheiro.

Parabéns a toda a equipe de "O Tempo" e ao amigo Vittorio por ter
brindado Minas e os mineiros com um jornal de qualidade, um jornal
sério, que conquista o coração de todos os mineiros. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Secretário de Governo, Deputado Federal Danilo de Castro,

neste ato representando o Governador Aécio Neves: Exmo. Sr. Deputado
Federal, Vittorio Medioli, Diretor-Presidente do jornal "O Tempo": Exmo.
Sr. Antônio Carlos Andrada, autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade: Exmo. Sr. Ademir Lucas. Prefeito de Contagem.
Cumprimento ainda a Sra. Laura Medioli, esposa do nosso
homenageado, e as suas filhas. Marina e Daniela: o seu irmão, Alberto
Medioli, na pessoa de quem cumprimento os demais familiares, na
pessoa do Vice-Presidente do jornal "O Tempo, Luiz Tito, cumprimento
toda família desse importante jornal: cumprimento o Senador e
Presidente da Academia Mineira de Letras, Prefeito eleito de Minas
Novas, Murilo Badará; o Prefeito de Bocaiúva, Alberto Caldeira;
cumprimento minhas queridas colegas parlamentares e meus prezados
colegas, Deputados Estaduais presentes aqui em número expressivo, e o
público em geral.

Prezado Vittorio Medioli, a presença importante e expressiva dos
parlamentares desta Casa é uma demonstração do prestigio de V. Exa. e
do jornal junto a esta Casa. Você, como Deputado Federal, conduz com
maestria sua vida pública, seu mandato, e também assim procede como
empresário bem sucedido e fundador desse importante diário do povo
mineiro. Ficam aqui nossos mais efusivos cumprimentos à sua pessoa,
como grande gerador de emprego das Minas Gerais.

A democracia não atinge sua plenitude se não existe uma imprensa
livre, pronta a representar a voz dos cidadãos. E assim que esta
Assembléia tem a grande satisfação de registrar os oito anos do diário "O
Tempo', que, em um período tão curto, veio dar uma nova marca ao
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jornalismo de Minas Gerais.
Em nenhum setor o monopólio se mostra produtivo a longo prazo, pois

é a concorrência o grande motor para as mudanças e as inovações,
banindo o acomodamento e a repetição de soluções conhecidas.

Quando "O Tempo" imprimiu seu primeiro número, o mercado da notícia
impressa reduzia-se, entre nós, a apenas dois grupos.

Saudavelmente, o novo jornal, explorando tanto o bom conteúdo
editorial quanto a excelência gráfica, iniciou sua vida já preenchendo um
lugar de importância. Logo provocou mudanças na própria concorrência,
impulsionando como um todo a qualidade de nossos periódicos.

A história do jornalismo mineiro assinala, portanto, um capítulo
extraordinário, protagonizado nesses oito anos por um diário moderno,
arrojado e capaz de conquistar novos leitores, num momento em que
outras mídias têm fortemente se insinuado no cotidiano de todos.

Arejando o mercado, mostrou-se aberto, nas diversas facetas de seu
jornalismo, a tudo o que se produz no Estado, divulgando Minas, sua
gente e sua cultura, discutindo, de uma forma crítica e elevada, seus
problemas e suas perspectivas econômicas, sociais e políticas.

Reconhecemos que o contexto em que surgiu "O Tempo" não era tão
favorável, tanto em relação à economia do Pais quanto à sua inserção no
momento internacional, quando a mídia impressa tem acusado queda na
circulação de seus exemplares.

Essa coragem, que veio acompanhar o grande desafio bancado pela
direção do jornal, continua animando sua constante expansão.

Além dos pioneiros O Tempo Betim' e "Pampulha", ocupando
segmentos até então carentes no mercado de informação, o grupo
lançou, com a mesma filosofia, "O Tempo Contagem" e "Super Noticia",
atendendo públicos ainda mais particularizados, sempre por meio da
linguagem mais adequada e do já famoso cuidado visual no desenho dos
produtos. Ao mesmo tempo, consolidou um importante e atualizado
parque gráfico.

Minas Gerais tem, portanto. que se orgulhar desse importante braço de



sua imprensa. Um jornalismo ágil, moderno, sempre em evolução traduz
e, ao mesmo tempo, provoca mudanças na vida de um Estado cada vez
mais dinâmico.

Esta homenagem representa a vontade e o reconhecimento do povo
mineiro, manifestada com toda justiça nesta Casa que o representa.

Desejamos longa vida a "O Tempo", sempre na perspectiva da
atualização e da vanguarda de nossa indústria da comunicação. Muito
obrigado!

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às

autoridades e demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e
os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 15. às 9 horas, e
para a reunião extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para reunião ordinária na
mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se
a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 38/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais e encaminhado a esta Casa por meio do Ofício n° 5/2003, o
Projeto de Lei Complementar n° 38/2003 "altera dispositivos da Lei
Complementar n° 33, de 28/6/94 e dá outras providências".

Aprovada em 1° turno com a Emenda n° 1, retorna a matéria a esta
Comissão para receber parecer de 2° turno, nos termos do art. 189 do
Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação



A proposição em análise altera dispositivos da Lei Complementar n° 33,
de 28/6/94 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais. Tal medida faz-se necessária para adequar a mencionada norma
às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal - STF - nas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade - ADINs - n os 1.067-MG e 2.068 - 4-MG,
relativas à forma de ingresso na carreira dos Auditores e dos membros do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, respectivamente, cujos
acórdãos foram publicados em 21/11/97 e 16/5/2003.

Entre as mudanças propostas, incluem-se a alteração do art. 40 da
mencionada lei complementar. que dispõe sobre a composição do
Tribunal de Contas relativamente ao número de Auditores dos quadros
daquela Corte, a forma de ingresso na carreira de Auditor, por meio de
concurso público, a extensão das garantias e dos impedimentos de Juiz
do Tribunal de Alçada ao integrante da carreira, bem como as
competências dos Auditores. A proposta prevê, ainda, a alteração dos
arts. 22 e 23 da mencionada lei complementar, que dispõem sobre o
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Além disso, é objeto do
projeto dispositivo prevendo a inclusão dos arts. 4A e 22A, que tratam da
criação de Câmara e das competências do Procurador-Geral do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

A matéria foi aprovada no l turno, com a Emenda n° 1. da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

No entanto, ainda são necessárias alterações visando à correção de
algumas impropriedades, para a perfeita aplicação dos dispositivos
propostos.

No tocante às competências dos Auditores do Tribunal de Contas, o
projeto em epígrafe altera substancialmente o prescrito no art. 21 da Lei
Complementar n° 33, de 1994. Somente foram preservadas as atribuições
estabelecidas nos incisos 1, II e III do mencionado dispositivo. Quanto à
competência para opinar sobre as prestações de contas anuais do
Governador do Estado e dos Prefeitos Municipais, estabelecida no inciso
IX do art. 21 da mencionada lei complementar. o projeto cuida de reduzi-
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Ia à emissão de pareceres sobre consultas e recursos contra decisões do
Tribunal e sobre as prestações de contas do Governador. Como é do
conhecimento dos membros desta Casa, a conclusão do Relatório Final
da Comissão Especial constituída para analisar a atuação daquela Corte
de Contas ressalta a importância dos trabalhos desenvolvidos pelos
Auditores na fiscalização dos gastos públicos. Portanto, a redução de
suas atribuições no que respeita à fiscalização não seria medida de bom
alvitre.

A proposição em análise, no que respeita à organização do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, alterando o art. 22 da Lei Orgânica
do Tribunal de Contas, obedece às decisões do STF, acerca da matéria,
estabelecendo a regra do concurso público para ingresso na carreira,
observada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção de
Minas Gerais, no certame. Ficam mantidas as competências dos
membros do "parquet" já estabelecidas na Lei Orgânica daquela Corte de
Contas. Propomos, ainda, a alteração do dispositivo do projeto que trata
da nomeação do Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas e exige que este seja advogado. A referida alteração visa a
adequar o texto à Constituição Federal que, após a promulgação da EMC
n° 45/2004, teve o § 30 do art. 129 modificado. de maneira a permitir que
os bacharéis com três anos de atividade jurídica possam candidatar-se ao
cargo de Procurador.

Assim sendo, para adequar a proposição aos comandos constitucionais
vigentes e, principalmente, à técnica legislativa, apresentamos o
Substitutivo n° 1, que promove as alterações acerca do número de
Auditores do Tribunal de Contas e mantém as competências a eles
atribuídas pela Lei Complementar n° 33.

Conclusão
Com base no exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto

de Lei Complementar n° 38 na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
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Altera a Lei Complementar n° 33, de 28 de junho de 1994, que dispõe
sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei Complementar n° 33. de 28 de junho de 1994.

fica acrescido do seguinte § 2 0 . passando seu parágrafo único a vigorar
como § 1°:

"Art. 1°- ..................................
§ 2° - O Tribunal de Contas será dividido em Câmaras, observado o

disposto no § 6 0 do art. 76 e no § 2 0 do art. 77 da Constituição do
Estado.".

Art. 2° - O art. 4° da Lei Complementar n° 33, de 28 de junho de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 40 - Completam a organização do Tribunal de Contas a Auditoria,
composta de quatro Auditores, e o quadro próprio de pessoal dos seus
serviços auxiliares.

§ 1° - Os Auditores serão nomeados pelo Governador do Estado, entre
cidadãos brasileiros detentores de diploma de curso superior que
satisfaçam os requisitos exigidos para o cargo de Conselheiro do Tribunal
de Contas, mediante concurso público de provas e títulos, observada a
ordem de classificação.

§ 2° - O Auditor terá as garantias e os impedimentos atribuídos ao Juiz
do Tribunal de Alçada.".

Art. 3 0 - O art. 22 da Lei Complementar n° 33, de 28 de junho de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas compõe-se
de quatro Procuradores, nomeados pelo Governador do Estado, entre
brasileiros, bacharéis em direito com três anos de atividade jurídica. com
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade.

§ 1° - Ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas aplicam-se os
princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência
funcional.

§ 2° - Aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
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aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei
Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais pertinentes a
direitos, garantias, prerrogativas, vedações, regime disciplinar e forma de
investidura no cargo inicial da carreira.

§ 3° - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas contará com o
apoio administrativo da Secretaria do Tribunal.

§ 40 - Será nomeado pelo Governador do Estado, entre os membros do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. um Procurador-Geral, para
mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 50 - O Procurador-Geral, pelo exercício da função, terá um acréscimo
de 10% (dez por cento) em sua remuneração.

§ 6° - O ingresso na carreira far-se-á no cargo de Procurador, mediante
concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil. Seção de Minas Gerais, em sua
realização e observada, nas nomeaçôes, a ordem de classificação.".

Art. 4° - O art. 23 da Lei Complementar n° 33, de 28 de junho de 1994. 
fica acrescido dos seguintes § 1'. 2° e 3°:

'Art. 23- ..................................
§ 1° - Compete ao Procurador-Geral junto ao Tribunal de Contas, em

sua missão de guarda da lei e de fiscal de sua execução. além de outras
estabelecidas no Regimento Interno, as seguintes atribuições:

- promover a defesa da ordem jurídica, requerendo. perante o Tribunal,
as medidas de interesse da justiça, da administração e do erário:

li - comparecer às sessões do Tribunal e dizer de direito, verbalmente
ou por escrito, em todos os assuntos sujeitos à decisão do Tribunal.
sendo obrigatória sua audiência nos processos de tomada ou prestação
de contas e nos concernentes aos atos de admissão de pessoal e de
concessão de aposentadorias, reformas e pensões:

III - interpor os recursos permitidos em lei.
§ 20 - Aos Procuradores compete, por delegação do Procurador-Geral,

exercer as funções previstas no artigo anterior.
§ 3" - Em caso de vacância do cargo e nas ausências e impedimentos
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do Procurador-Geral por motivo de licença, férias ou outro afastamento
legal. o titular será substituído por Procurador, observada, em ambos os
casos, a ordem de antigüidade no cargo, ou a maior idade, na hipótese
de idêntica antigüidade, fazendo jus. nessas substituições, aos
vencimentos do cargo exercido.".

Art. 5 0 - A remuneração pelo exercício do cargo de Auditor e de
Procurador observará o anexo único desta lei.

Art. 60 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão pela
classificação orçamentária 1021.01.122.210.2.418.0001-3.1.90-10.1

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo único

A tabela referente ao Anexo único foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 18.12.2004.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Paulo Piau - Jô Moraes - Fábio

Avelar - Dalmo Ribeiro Silva.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 38/2003
Altera dispositivos da Lei Complementar n° 33, de 28 de junho de 1994

(Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais) e dá
outras providências.

Art. 1° - Os arts. 4 0 , 21, 22 e 23 da Lei Complementar n° 33, de 28 de
junho de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4° - Completam a organização do Tribunal de Contas a Auditoria,
composta de três auditores, e o quadro próprio de pessoal dos seus
serviços auxiliares.

§ 1° - Os auditores serão nomeados pelo Governador do Estado, entre
cidadãos brasileiros detentores de diploma de curso superior que
satisfaçam os requisitos exigidos para o cargo de Conselheiro do Tribunal
de Contas, mediante concurso público de provas e títulos, observada a
ordem de classificação.

§ 2° - 0 Auditor terá as garantias e os impedimentos atribuídos ao Juiz

"Ãk



2U04

do Tribunal de Alçada.".
"Art. 21 - Compete ao Auditor, além das atribuições que lhe forem

fixadas no Regimento Interno:
- substituir o Conselheiro nas suas faltas e impedimentos, quando

convocado pelo Presidente do Tribunal ou de suas Câmaras. observado o
critério estabelecido no parágrafo único do art. 265 da Constituição do
Estado;

II - emitir parecer sobre consultas e recursos contra decisões do
Tribunal e sobre as prestações de contas anuais do Governador;

III - promover a instrução dos processos de prestação de contas por
adiantamentos, de responsáveis por almoxarifados e de restituições de
cauções;

IV - promover o saneamento de processos, determinar diligências e
outras providências que não envolvam o mérito, por solicitação do relator:

V - opinar sobre outros processos, por solicitação do relator.
Parágrafo único - O pronunciamento dos Auditores, em qualquer

processo, deverá ser fundamentado e conclusivo.".
"Art. 22 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas compõe-se

de quatro procuradores, nomeados pelo Governador do Estado. dentre
brasileiros, advogados, admitidos por intermédio de concurso público de
provas e títulos.

§ 1 1 - Ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas aplicam-se os
princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência
funcional.

§ 2° - Será nomeado pelo Governador, entre os membros do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, um Procurador-Geral, para mandato
de dois anos, permitida uma recondução.

§ 30 - o Procurador-Geral. pelo exercício da função, terá um acréscimo
de dez por cento em sua remuneração.

§ 4° - O ingresso na carreira far-se-á no cargo de Procurador, mediante
concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, em sua realização
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e observada, nas nomeações, a ordem de classificação.".
"Art. 23 - Além de suas atribuições constitucionais, compete aos

membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas:
- emitir parecer verbal ou escrito, quando solicitado pelo Tribunal:

II - promover o andamento dos processos de julgamento de contas e de
todas as medidas dele decorrentes, inclusive as que se referem à
imposição de multas e a outras sanções previstas em lei, esgotada
qualquer possibilidade de recurso:

III - interpor todos os recursos permitidos, nos prazos estabelecidos em
lei:

IV - apontar ao Tribunal ilegalidade, ilegitimidade e antieconomicidade
de qualquer despesa, bem como de renúncia de receita:

V - promover as medidas necessárias à execução de seus julgados,
adotando as providências indispensáveis ao seu cumprimento:

VI - comparecer às sessões do Tribunal Pleno e das Câmaras e discutir
as questões:

Vil - intervir, após o relatório e antes da defesa e do início da votação,
no julgamento de contas e dos demais processos de fiscalização
financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial do Estado ou
do Município.'.

Art. 20 - A Lei Complementar n° 33. de 28 de junho de 1994. passa a
vigorar acrescida dos seguintes arts. 4-A e 22-A:

"Art. 4 - A - O Tribunal de Contas será dividido em Câmaras. observado
o disposto no § 6° do art. 76 e no § 2° do art. 77 da Constituição do
Estado.".

"Art. 22 - A - Compete ao Procurador-Geral junto ao Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais, em sua missão de guarda da lei e fiscal de
sua execução, além de outras estabelecidas no Regimento Interno, as
seguintes atribuições:

- promover a defesa da ordem jurídica, requerendo, perante o Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais as medidas de interesse da justiça,
da administração e do erário:
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II - comparecer às sessões do Tribunal e dizer de direito, verbalmente
ou por escrito, em todos os assuntos sujeitos à decisão do Tribunal,
sendo obrigatória sua audiência nos processos de tomada ou prestação
de contas e nos concernentes aos atos de admissão de pessoal e de
concessão de aposentadorias, reformas e pensões:

III - interpor os recursos permitidos em lei.
§ 1 0 - Aos procuradores compete, por delegação do Procurador-Geral,

exercer as funções previstas no artigo anterior.
§ 2° - Em caso de vacância e em suas ausências e impedimentos por

motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, o Procurador-Geral
será substituído por Procurador, observada, em ambos os casos. a ordem
de antigüidade no cargo, ou a maior idade, no caso de idêntica
antigüidade. fazendo jus, nessas substituições, aos vencimentos do cargo
exercido.".

Art. 30 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais contará com o apoio administrativo da Secretaria do
Tribunal.

Art. 40 - Aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais aplicam-se. subsidiariamente, no que couber,
as disposições da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, pertinentes a direitos, garantias, prerrogativas, vedações, regime
disciplinar e forma de investidura no cargo inicial da carreira.

Ari. 5° - A remuneração pelo exercício do cargo de Auditor e de
Procurador observará o Anexo único desta lei.

Art. 60 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão pela
classificação orçamentária 1021.01.122.210.2.418.0001-3.1.90-10.1

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.	

Anexo único
- A tabela referente ao Anexo único foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 18.12.2004.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A



2007

CONSTITUIÇÃO N° 83/2004
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n 83/2004, apresentada por um
terço dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro
signatário o Deputado Sargento Rodrigues, acrescenta parágrafo único
ao art. 38 da Constituição do Estado.

Aprovada no 2" turno, na forma do vencido no V turno, vem agora a
proposta 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
fina!, que está de acordo com o aprovado.	-

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 83/2004
Acrescenta parágrafo único ao art. 38 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 38 da Constituição do Estado o

seguinte parágrafo único:
"Art. 38 - (...)
Parágrafo único - A aposentadoria do servidor policial civil obedecerá ao

disposto em lei complementar federal.".
Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Comissões,	de	de 2004.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, 	16/12/2004, a seguinte comunicação:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Deiró

Eunápio Borges Júnior, ocorrido em 15/12/2004. em Fatos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 57/2003, EM 20/5/2004
As 9h52min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio, Fábio Avelar e Antônio Carlos Andrada, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Antônio Júlio, 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 apreciar o parecer sobre a Emenda n° 1 apresentada em
Plenário à Proposta de Emenda à Constituição n° 57/2004. Passa-se à 1
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em 1° turno,
da Emenda n° 1, apresentada em Plenário, na forma da Subemenda n° 1,
e da Emenda n° 2. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, informa que a próxima reunião
será convocada por edital, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 14 de dezembro de 2004.
Antônio Júlio, Presidente - Fábio Avelar - Antônio Carlos Andrada.
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 83/2004 NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15 LEGISLATURA, EM 3/11/2004
Às 14h21min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Chico Simões, Ermano Batista e Gustavo Valadares, membros da
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supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento
Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Chico
Simões. 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. Passa-se à t' Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no l o turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n° 83/2004 na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado (relator: Deputado Ermano Batista). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária,
conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2004.
Chico Simões, Presidente - Sidinho do Ferrotaco - Ermano Batista.
ATA DA 10 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 82/2004, NA 20 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 150 LEGISLATURA, EM 17/11/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Márcio Kangussu. Biel Rocha e Carlos Pimenta, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental. o Presidente "ad hoc", Deputado
Márcio Kangussu, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a
ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator. A seguir, determina a distribuição das
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Biel
Rocha para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para
Presidente o Deputado Márcio Kangussu e para Vice-Presidente o
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Deputado Adaiclever Lopes, ambos com três votos. Em seguida. o
Presidente designa relator da matéria o Deputado Carlos Pimenta.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 16 de dezembro de 2004.
Márcio Kangussu. Presidente - Adalciever Lopes - Biel Rocha.
ATA DA 19 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO CAFE, EM 2/12/2004
Às 9h40min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Fábio
Avelar, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições da Comissão. O Deputado Sargento Rodrigues, com a
palavra, apresenta requerimento solicitando ao Juiz de Direito da
Comarca de Poços de Caldas a imediata decretação da prisão preventiva
do Sr. Jaime Junqueira Payne. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. O Presidente comunica que o teor da reunião consta, na
íntegra, 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. 9 de dezembro de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - Fábio Avelar - Domingos Sávio.	-
ATA DA 18 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 2/12/2004

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Ouintão, Gustavo Valadares e Lucia Pacifico, membros da
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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 tratar de assuntos de interesse da Comissão.
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 dos Deputados André Quintão em que solicita
seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social, solicitando
informações sobre as condições do atendimento dispensado aos
adolescentes autores de infração no Município de Ipatinga, os quais se
encontram recolhidos no Centro de Remanejamento de Presos -
CERESP -, bem como as providências tomadas em conseqüência das
três mortes ocorridas nas últimas semanas; André Quintão e Gustavo
Valadares em que solicitam a reserva do Plenário Juscelino Kubitschek,
no dia 2/6/2005. das 9 horas às 18 horas, para a realização do evento
Parlamento Jovem de 2005; Weliton Prado e Laudelino Augusto em que
solicitam sejam enviadas as notas taquigráficas da reunião realizada em
17/11/2004, às 14h30min. aos seguintes orgâos: PROCON Assembléia,
Secretaria de Direitos Econômicos do Ministério da Justiça e Ministério
Público de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares. convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Sidinho do Ferrotaco.

ATA DA joa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 7/12/2004
Às 14h37m1n, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Lúcia

Pacífico e os Deputados Antônio Júlio, Roberto Carvalho, Fábio Avelar

"Áãk



2U1 2

(substituindo este à Deputada Vanessa Lucas, por indicação da
Liderança do BPSP) e Leonardo Moreira (substituindo este ao Deputado
Irani Barbosa, por indicação da Liderança do PL), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental. a Presidente.
Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado António Júlio, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 1.430/2004 - parecer sobre
Substitutivo n° 2 apresentado em Plenário no 1" turno (Deputada Lúcia
Pacífico): 1.484/2004 no 2° turno (Deputado Antônio Júlio): e 1.941/2004
no 1" turno (Deputada Vanessa Lucas). Passa-se à 1 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação,
é aprovado o parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n
1.713/2004 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Roberto
Carvalho), com voto contrário do Deputado Fábio Avelar e com abstenção
da Deputada Lúcia Pacífico. O parecer sobre o Substitutivo n° 2
apresentado em Plenário ao Projeto de Lei n° 1.430/2004 no 1° turno
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pela
relatora, Deputada Lúcia Pacífico. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Paulo
Cesar, solicitando realizar audiência pública desta Comissão para discutir
o fechamento das agências da CEMIG no Estado. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Vanessa Lucas. Presidente - Antônio Júlio - Fábio Avelar.
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ATA DA 6° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 20 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 »' LEGISLATURA, EM 7/1212004
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo

Cesar, Maria OUvia e Antônio Genaro, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo
Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Antônio Genaro, 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: oficio do Presidente do Sistema FIEMG,
encaminhando Relatório da Pesquisa Indicadores Indústrias e o FIEMG
Comex - Estatísticas do Comércio Exterior de Minas Gerais, divulgados
no mês de outubro de 2004. Passa-se à ia 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° turno, do Projeto de Lei n° 1.207/2003 na
forma do vencido em 10 turno (relatora: Deputada Maria Olívia, em virtude
de redistribuição.). 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°s 3.608 e 3.638/2004. 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
Paulo Cesar, em que solicita seja realizada audiência pública desta
Comissão para discutir a situação em que se encontra o processo
administrativo da Cachaça Havana no INPI, com a presença dos
convidados que menciona. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2004.
Paulo Cesar. Presidente - Maria Olivia - Biel Rocha.

ATA DA 16 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NA 21 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 151 LEGISLATURA, EM 7/1212004
Às 15h30min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e
Leonardo Ouintào, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Domingos Sãvio, 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 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Na oportunidade. o Presidente
suspende a reunião para que sejam realizados ajustes nos pareceres. As
16h55min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados
Domingos Sávio. Fábio Avelar, Paulo Piau e da Deputada Jô Moraes.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n°s
1.931/2004 na forma do Substitutivo n° 1 da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Paulo Piau), 1.981/2004 (relator: Deputado
Fábio Avelar), e o parecer pela rejeição da Emenda n° 2 ao Projeto de Lei
n° 1.333/2003, apresentada em Plenário (relator: Deputado Paulo Piau).
Os Projetos de Lei n°s 1.336 a 1.342, 1.345 e 1.346/2003 e 1.481, 1.686,
1.884 e 1.814/2004 e os Projetos de Lei Complementar n°s 54 e 56/2004
são retirados da pauta por determinação do Presidente, por não
cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 2 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Passa-se à 3a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão. Na oportunidade. a Presidência verifica ausência de quórum
para dar continuidade à votação da matéria. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Carlos Andrada - José

Henrique.
ATA DA 20 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM 9/12/2004
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia, Fábio
Avelar e Domingos Sávio (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por
indicação da Liderança do BPSP). membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Laudelino Augusto e Rêmolo
Aloise. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Sebastião
Navarro Vieira, 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. O Presidente registra a presença do Sr. Márcio
Lobato, Delegado da Polícia Civil de Belo Horizonte, que acompanha e
auxilia permanentemente os trabalhos da CPI. A Presidência informa que
a reunião se destina a apreciar o relatório final da Comissão e passa a
palavra ao Deputado Rogério Correia, relator, que faz a leitura do
relatório. Na fase de discussão, o Deputado Fábio Avelar apresenta
requerimento no qual solicita seja adiada a discussão do relatório final da
CPI até a próxima reunião. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. O Presidente esclarece que o teor da reunião consta, na
íntegra, nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária, a ser realizada às
9h30min do dia 14/12/2004, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Fábio Avelar - Rogério Correia -

Roberto Ramos - Domingos Sávio.
ATA DA 1 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
N° 16.296, EM 9/12/2004

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Doutor Viana, Biel Rocha e Fábio Avelar, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor
Viana, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida, por
se tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar
o relator: a seguir, determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Biel Rocha para atuar
como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o
Deputado Doutor Viana e para Vice-Presidente o Deputado Biel Rocha,
ambos com três votos. Na condição de Presidente 'ad hoc", o Deputado
Doutor Viana declara empossado no cargo de Vice-Presidente o
Deputado Biel Rocha. Este, por sua vez, empossa no cargo de
Presidente o Deputado Doutor Viana. Prosseguindo, o Presidente,
Deputado Doutor Viana, designa relator da matéria o Deputado Fábio
Avelar. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, informa que a próxima reunião será
convocada por edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 15 de dezembro de 2004.
Doutor Viana, Presidente - Fábio Avelar - Leonardo Quintão - Biel

Rocha.
ATA DA 23 REUNIÀO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
15 a LEGISLATURA, EM 9/12/2004

Às 10h13min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Sargento
Rodrigues, Presidente da supracitada Comissão. Havendo número
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regimental, o Presidente dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é por ele subscrita. A Presidência informa
que a reunião se destina a discutir, juntamente com representantes dos
Sindicatos dos Rodoviários e dos Taxistas, a questão da segurança
pública, especialmente no que tange ao aumento da criminalidade que
atinge essas duas classes na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e
suspende os trabalhos em virtude da realização de reunião para
apreciação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Café. Reabertos os trabalhos. a Presidência informa que fica estabelecida
a data de 16/12/2004, às 9h30min, para realização da reunião desta
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Sargento Rodrigues. Presidente - Zé Maia ,- Rogério Correia.

ATA DA i oa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2-SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 9112/2004

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adaiclever Lopes, Weliton Prado e as Deputada Ana Maria Resende
membros da supracitada Comissão. Está presente. também, a Deputada
Maria Olivia. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado
Adalclever Lopes , declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Weliton Prado, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar matéria constante na pauta e discutir e votar proposições 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 o parecer
pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.908/2004 na forma do
vencido no 1° turno com a Emenda n° 1, apresentada (relatora: Deputada
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Maria Olívia). 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, são aprovados os Requerimentos nos
3.674/2004 e 3.737/2004. 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 Paulo Piau
em que solicita a realização de audiência pública para debater, com
diversos setores dos ensinos superiores público e privado, o tema: 'Uma
Visão Prospectiva do Ensino Superior Brasileiro e de Minas Gerais'.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2004.
Adaiclever Lopes, Presidente - Weliton Prado - Ana Maria Resende -

Sidinho do Ferrotaco.
ATA DA 22 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15 LEGISLATURA, EM 13/12/2004

Às 15h30min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados.
Dalmo Ribeiro Silva, Jô Moraes, José Henrique e Antônio Carlos Andrada
(substituindo este ao Deputado Fábio Avelar, por indicação da Liderança
do BPSP), 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 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. Passa-se à 1'Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 20
turno, dos Projetos de Lei n os 1.336/2003, na forma do vencido no 1°
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turno com as Emendas nos 1, 2, 3 e 4 (relator: Deputado José Henrique);
1.339/2003, na forma do vencido no 1° turno com as Emendas n os 1 a 12
(relator: Deputado José Henrique); 1.340/2003, na forma do vencido com
a Emenda n° 1 (relator: Deputado José Henrique): 1.341/2003, na forma
do vencido no 10 turno com as Emendas n

o
s 1 a 3 (relator: Deputado

Antônio Carlos And rada); 1.342/2003, na forma do Substitutivo n° 1 da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado José Henrique); 1.345/2003, na forma do vencido em 10 turno
(relator: Deputado Antônio Carlos Andrada); 1.833/2004 (relator:
Deputado José Henrique); 1.884/2004, na forma do vencido no 1° turno.
com a Emenda n° 1; 1.931/2004, pela aprovação na forma do vencido no
10 turno (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.981/2004, pela
aprovação na forma original (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e os
Projetos de Lei Complementar n os 54/2004, na forma do vencido no 1
turno (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada) e 56/2004 com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado José Henrique), e pela aprovação, no 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.814/2004 na forma do Substitutivo n° 1
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); Em seguida. o Deputado
Domingos Sávio assume a presidência dos trabalhos. Os pareceres sobre
os Projetos de Lei n os 1.833/2004, 1.337/2003 e 1.686/2004, deixam de
ser apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos
respectivos relatores, Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Carlos
Andrada e Deputada Jô Moraes. Por solicitação do relator o Presidente
determina a distribuição de avulsos do parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.333/2003, que conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido
no 10 turno, com as Emendas n os 1. 2, 3, 4. O Projeto de Lei n°
1.346/2003 é retirado da pauta por determinação do Presidente, por não
cumprir os pressupostos regimentais. Em seguida, o Presidente verifica a
ausência de quórum para a votação da matéria. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, no dia
14/12/2004. às 10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar.

ATA DA 29 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

15" LEGISLATURA, EM 14/12/2004
Às 9h15min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval

Angelo, Roberto Ramos e BieI Rocha, 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 Biel Rocha, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Agílio Monteiro Filho,
Subsecretário de Administração Penitenciária, e Nísia Lúcia Ferreira
Faria. Chefe do Departamento de Ética e Disciplina da OAB-MG.
publicados no "Diário do Legislativo" em 3/12/2004; Delvânia Oliveira,
agradecendo o apoio desta Comissão em defesa do direito do idoso
Sebastião José de Oliveira, do Município de Sete Lagoas: da Liga dos
Camponeses Pobres do Centro-Oeste. fazendo relato da situação em que
se encontram os trabalhadores e suas famílias, manifestando sua
insatisfação pela posição do Governo Federal e apresentando suas
reivindicações. Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2° turno, dos Projetos
de Lei n°s 605/2003 (relator: Deputado Roberto Ramos) e 1.509/2004 na
forma do vencido no l o turno (relator: Deputado Biel Rocha). Passa-se à
3d Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votaçào, cada um por sua vez,
são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Angelo e Biel Rocha
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(3), em que solicitam seja realizada visita desta Comissão à Fazenda
Sanharó, situada em Montes Claros e à cidade de Rio Pardo de Minas
com a finalidade de verificar "in loco' as condições de acampamentos de
movimentos de trabalhadores sem-terra: seja encaminhado ofício ao Dr.
Darcy Alberto da Silva. Delegado de Polícia, solicitando-lhe o envio a esta
Comissão da relação dos crimes de homicídios ocorridos em Ouro Preto
que ainda não foram elucidados: e ao Chefe da Policia Civil pedindo-lhe
providências para apoiar as investigações com equipe especializada e
apoio logístico: em que solicitam seja realizada visita desta Comissão ao
Sindicato dos Metalúrgicos e à empresa Belgo-Mineira de João
Monlelade para verificar e apurar reclamações que ferem os direitos
humanos em relação à jornada de trabalho na referida empresa: João
Leite, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão e
da de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia para ouvir as denúncias
apresentadas pela Presidente da Associação Metropolitana dos
Estudantes Secundaristas da Grande Belo Horizonte - AMES-BH. O
Presidente destina a 2a parte da reunião a ouvir relatos de denunciantes
sobre agressões sofridas por menores nas proximidades do Jardim
Zoológico 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, 15 de dezembro de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha - Marcelo Gonçalves.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°80/2004, EM 14/12/2004

As 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmiro
Nascimento, Dalmo Ribeiro Silva. Durval Angelo e Ermano Batista,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Leonardo Quintão e Luiz Humberto Carneiro. Havendo
número regimental. o Presidente. Deputado Elmiro Nascimento, declara



aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Ermano Batista. dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o
Parecer para o 2° Turno sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
80/2004 e passa a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva para que
proceda à leitura do seu parecer. Submetido a discussão e votação, é
aprovado, no 2" turno, o parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 80/2004. Em seguida, a Presidência suspende a reunião
por cinco minutos para a lavratura da ata desta reunião. Reabertos os
trabalhos, o 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 é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Cumprida a finalidade da Comissão, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões. 14 de dezembro de 2004.
Elmiro Nascimento, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Ermano Batista.

ATA DA 19' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2' 1 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 14/12/2004

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista. Antônio Carlos Andrada, Doutor Viana, José Henrique,
Sebastião Helvécio e Weliton Prado (substituindo este ao Deputado Chico
Simões, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB), 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 Doutor Viana, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
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votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei nos 1.033/2003 na forma do
vencido no 1° turno (relator: Deputado José Henrique); 1.263/2003
(relator: Deputado Doutor Viana, em virtude de redistribuição): 1.346/2003
na forma do vencido no 1° turno com as Emendas n

o
s 1 a 11 (relator:

Deputado Antônio Carlos Andrada); 1.863/2004 na forma do vencido no
l turno (relator: Deputado Sebastião Helvécio), e pela aprovação, no 1°
turno, dos Projetos de Lei n os 1.814/2004 na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Administração Pública, com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Doutor Viana): 1.743/2004 com a Emenda n° 1. da Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião Helvécio);
1.727/2004 (relator: Deputado José Henrique, em virtude de
redistribuição); 855/2003 com a Emenda n° 1. da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada, em
virtude de redistribuição); e 774/2003 (relator: Deputado José Henrique).
Na fase de discussão do Substitutivo n° 1 apresentado em Plenário ao
Projeto de Lei n° 233/2003, são apresentadas as Propostas de Emenda
n° 1. dos Deputados Ivair Nogueira, José Henrique, Antônio Júlio,
Adaiclever Lopes, que revoga a taxa a que se refere o item 2.1 da Tabela
B, e 2, do Deputado Weliton Prado, que revoga a taxa a que se refere o
item 2.2 da Tabela B. Submetido a votaçâo, é aprovado o parecer. Logo
após, são submetidas a votação, cada um por sua vez, as propostas de
emenda. E aprovada a Proposta de Emenda n° 1. A Proposta de Emenda
n° 2 é rejeitada com votos contrários dos Deputados Weliton Prado e
Sebastião Helvécio. Fica aprovada a nova redação com a aprovação do
Substitutivo n° 1 apresentado em Plenário com a Emenda n° 1. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, hoje às 16 horas, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2004.
Sebastião Helvécio, Presidente - José Henrique - Maria OUvia - Cecilia
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Ferramenta.
ATA DA 12 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM

14/12/2004
As 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia, Fábio
Avelar, Roberto Ramos e Domingos Sávio (substituindo este ao Deputado
Zé Maia, por indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado
Sebastião Navarro Vieira, 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
comunica que na última reunião foi feita a leitura do relatório final pelo
relator. Deputado Rogério Correia. informa que a reunião se destina a dar
prosseguimento à discussão e à votação do referido relatório e faz a
leitura da correspondência enviada pelo Sr. Afonso Celso de Freitas
Pateili. Juiz de Direito da Comarca de Poços de Caldas, comunicando a
determinação da indisponibilidade judicial dos bens imóveis das pessoas
apontadas por esta CPI. O Presidente suspende a reunião por alguns
minutos. A Presidência reabre os trabalhos, com a presença do Deputado
Sargento Rodrigues e a ausência do Deputado Roberto Ramos. Na fase
de discussão, o Deputado Domingos Sávio apresenta quatro sugestões
ao relatório final: 1) seja alterada a redação do último parágrafo da
página 42; 2) seja alterada a redação da alínea 'f das Conclusões, na
página 78; e 3 e 4) sejam suprimidas as alíneas d' e e das
Conclusões, na página 78. O Deputado Fábio Avelar apresenta sugestão
na qual propõe ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
esforços para proporcionar a exigência de realização semestral de
auditoria contábil e fiscal nas cooperativas e armazéns gerais, por
empresa devidamente qualificada e credenciada pelo Ministério. O
Presidente indaga ao relator qual o seu posicionamento sobre as
sugestões apresentadas. 0 Deputado Rogério Correia acata a sugestão
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apresentada pelo Deputado Fábio Avelar e as duas primeiras sugestões
do Deputado Domingos Sávio, mas se mostra contrário à terceira e
quarta sugestões. O Presidente encerra a discussão e coloca em votação
o relatório final, salvo as propostas de emenda do Deputado Domingos
Sávio que não foram acatadas pelo relator. Usam da palavra para
encaminhar a votação os Deputados Sargento Rodrigues e Domingos
Sávio. Fica aprovado o relatório final com as três sugestões já acatadas
pelo relator. O Presidente coloca em votação as duas propostas de
emenda do Deputado Domingos Sávio que tiveram parecer contrário do
relator, cada uma por sua vez. Ficam as emendas aprovadas pela
Comissão, com os votos contrários dos Deputados Rogério Correia e
Sargento Rodrigues. O Deputado Rogério Correia, com a palavra, acata a
posição da maioria dos membros da Comissão e solicita ao Presidente
que suspenda a reunião por alguns minutos para proceder às alterações
necessárias a fim de que a nova redação do relatório final fique de acordo
com o que foi aprovado pelos parlamentares. Reabertos os trabalhos, o
Deputado Rogério Correia faz a leitura das partes do relatório que foram
modificadas. Estando os membros da Comissão de acordo com a
redação dada pelo relator, o relatório final é dado por aprovado. O
Presidente solicita aos parlamentares que o subscrevam. Os membros da
Comissão presentes usam da palavra para fazer suas declarações de
voto, O Presidente informa que o teor desta reunião consta, na íntegra,
nas notas taquigráficas. O Presidente suspende a reunião para a redação
desta ata. O Deputado Sebastião Navarro Vieira declara reaberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio
Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião, a qual é dada por aprovada e
é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a
finalidade desta Comissão, a Presidência agradece a presença e a
colaboração dos parlamentares, agradece a contribuição dos auxiliares
permanentes, Srs. Márcio Lobato, Delegado de Polícia Civil de Belo
Horizonte, Ten.-Cel. Dâmocles Freire Júnior, da Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais, e Itamar Peixoto, técnico da Secretaria de Estado da
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Fazenda, agradece aos funcionários da Casa e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - Fábio Avelar - Domingos Sávio.
ATA DA 231 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15 LEGISLATURA, EM 14/12/2004

Às 10h15min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio e Fábio Avelar e a Deputada Jô Moraes, 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 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 reuniao
se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a debater o
enquadramento dos servidores estaduais aposentados nos respectivos
planos de carreira, bem como o pagamento de verba retida aos inativos
do Estado e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à la
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente faz retirar da pauta os Projetos de Lei Complementar n os 54 e
56/2004 e os Projetos de Lei n°5 1.336, 1.339 a 1.342. 1.345/2003 e
1.833. 1.884, 1.931 e 1.981/2004, por terem sido apreciados em reunião
anterior, e 1.346/2003, por não cumprir os pressupostos regimentais. no
2° turno. Os Projetos de Lei n°s 1.333, 1.337 e 1.338/2003, no 2 0 turno, e
1.686/2004, no 1° turno, deixam de ser apreciados por falta de quórum
regimental. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados que discorrerão sobre a matéria objeto da reunião e registra a
presença dos Srs. Antônio Luiz Musa de Noronha, Superintendente, e
Jomara Alves da Silva. Assessora Chefe de Política e Desenvolvimento
de Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento e Gestão: Geraldo
Francisco Barbosa, Diretor de Política do Sind-UTE, e Terezinha
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Aparecida de Castro, representante dos funcionários aposentados, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e para a
reunião extraordinária, hoje às 17h20min, para apreciar o Projeto de Lei
Complementar n° 38/2003, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio. Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Jô Moraes -

Sargento Rodrigues - Fábio Avelar.	 -
ATA DA 17 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE
NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM

14/12/2004
Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Fahim Sawan e Célio Moreira, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Ricardo
Duarte, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Fahim Sawan, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da Comissão presentes. O Presidente avoca a si a relatoria do Projeto de
Lei n° 1.958/2004 em turno único. Passa-se à l a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Ricardo Duarte, relator do
Projeto de Lei n° 1.530/2004 no 2° turno, emite parecer pela aprovação
na forma do vencido em 1° turno. Submetido a discussão e votação, o
parecer é aprovado. O Presidente redistribui o Projeto de Lei n°
1.760/2004 no l' turno ao Deputado Célio Moreira, que, estando em
condições de proferir o seu parecer. o faz e opina pela aprovação na
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forma do Substitutivo n° 1. Submetido à discussão e votação, o parecer é
aprovado. Passa-se à 21 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 Projetos de Lei n°s 1.926 e 1.927/2004 (relator:
Deputado Ricardo Duarte). Submetidos a votação, cada um por sua vez.
são aprovados os Requerimentos n°s 3.442, 3.484 e 3.526/2004.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados, em redação final, os
Projetos de Lei n°s 1.846 e 1.876/2004. Passa-se à 3' Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Deputado Fahim Sawan, em que solicita
seja enviado oficio ao Ministro da Saúde, pleiteando a elaboração do
Plano de Cargos e Salários dos funcionários do Programa Saúde da
Família - PSF, tendo em vista que os critérios usados pelo gestor
municipal para a contratação e a demissão desses funcionários não são
tecnicos: Ricardo Duarte (2), em que solicita a visita desta Comissão com
representantes da Secretaria Estadual de Saúde, da Prefeitura de Belo
Horizonte e da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte ao BNDES.
no Rio de Janeiro, para discutir as condições do contrato de
refinanciamento da dívida da Santa Casa de Misericórdia, desta Capital;
em que solicita seja enviado ao Secretário de Estado de Saúde. para
conhecimento e providências, as decisões tomadas na audiência pública
desta Comissão no Município de Araçuai. que discutiu a situação do
Hospital São Vicente de Paulo. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 15, às
15 horas.n com a finalidade de apreciar as matérias constantes na pauta.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 15 de dezembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Célio Moreira - Sebastião Helvécio - Fahim

Sawan.

"Á&



2O2)

ATA DA 13 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 14/1212004
Às 114h40min. comparecem na Saia das Comissões a Deputada Maria

Olívia e os Deputados Dimas Fabiano e Djalma Diniz, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Olivia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Dimas Fabiano, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a discutir e votar pareceres sobre proposições
em fase de redação final e comunica o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n os 43, 574, 1.093, 1.188 e 1.321/2003 (Deputado Djalma
Diniz); Projetos de Lei n os 1.898, 1.908 e 1.817/2004 (Deputado Dimas
Fabiano). Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votaçâo, são aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos
43, 574, 1.093, 1.188 e 1.321/2003 (relator: Deputado Djalma Diniz) e
Projetos de Lei n os 1.898 e 1.908/2004 (relator: Deputado Dimas
Fabiano). Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei n° 1.817/2004 (relator: Deputado Dimas Fabiano).
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, de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano - Vanessa Lucas - Laudelino

Augusto.
ATA DA 4 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
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PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 57/2003, EM 14/12/2004

As 14h47min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados
António Júlio, Fábio Avelar e António Carlos Andrada, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Antônio Júlio, 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 apreciar o parecer. no 2° turno, sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 57/2003. Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. O relator. Deputado Antônio Carlos
Andrada, faz a leitura do seu parecer, que conclui pela aprovação da
matéria, no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno,
após o que é o parecer submetido a discussão e votação e aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, informa que a proxima reunião será convocada por edital,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Antônio Júlio, Presidente - Fábio Avelar - Antônio Carlos Andrada -

Rogério Correia.	-	 -
ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO

DE LEI N° 16.296, EM 15/1212004
Às 15h13min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Viana, Biel Rocha, Fábio Avelar e Leonardo Quintão, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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
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se destina a apreciar o parecer, em turno único. do Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 16.296. Passa-se à ia 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 manutenção do veto ao art. 20 da Proposição de Lei n°
16.296 (relator: Deputado Fábio Avelar). A seguir, o Presidente, Deputado
Doutor Viana, suspende os trabalhos para a lavratura da ata da reunião.
Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado Leonardo
Quintão que proceda à leitura da referida ata, a qual é aprovada e
subscrita pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões. 15 de dezembro de 2004.
Doutor Viana, Presidente - Leonardo Quintão - Fábio Avelar.

ATA DA 17° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15° LEGISLATURA, EM 14/12/2004
Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Jô Moraes,
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
e a se discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à ia Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de
Lei n° 1.333/2003, com as Emendas n o

s 1, 2. 3, e 4 (relator: Deputado
Antônio Carlos Andrada). Em seguida. o Presidente suspende a reunião
para ajustes no parecer. As 17 horas, são reabertos os trabalhos com a
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presença dos Deputados Domingos Sávio, Fábio Avelar. Manos
Fernandes (substituindo este ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por
indicação do BPSP) e da Deputada Jô Moraes. Após discussão e
votação, são aprovados cada um por sua vez, os pareceres sobre os
Projetos de Lei n°s 1.338/2003, na forma do do vencido no 1° turno, com
as Emendas n°s 1 a 5 (relator: Deputado Fábio Avelar) e 1.337/2003
(relator: Deputado Domingos Sávio) na forma do Substitutivo n° 1 ao
vencido no 1° turno. O Presidente faz retirar da pauta o Projeto de Lei n°
1 .686/2004 por não cumprir os 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°s
3.721, 3.739, 3.755 a 3.757 e 3.86212004. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia
15/12/2004. às 15h30min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio. Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Paulo Piau -

Sargento Rodrigues.
ATA DA 26''REUNIÃO ORDINARIA DA COM ISSAO DE REDAÇAO NA

2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15  LEGISLATURA. EM
15/12/2004

Às 14h30min. comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria
OUvia e os Deputados Laudelino Augusto, Dimas Fabiano e Vanessa
Lucas (substituindo este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental. a Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas
Fabiano, dispensa a leitura da ata da reunião anterïor, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres



sobre proposições em fase de redação final e comunica o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n os 280, 425 e 982/2003 (Deputada Vanessa
Lucas): Projetos de Lei n os 1.068. 1.207/2003 e 1.860/2004 (Deputado
Dimas Fabiano): Projeto de Lei Complementar n° 56/2004. Projetos de Lei
nos 311 e 1.089/2003, 1.455, 1597 e 1884/2004 (Deputado Laudelino
Augusto). Passa-se à ia 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 de redação final dos Projetos de Lei nos
280, 425 e 982/2003 (relatora: Deputada Vanessa Lucas): Projetos de Lei
n°s 1.068 e 1.207/2003 (relator: Deputado Dimas Fabiano): Projeto de Lei
Complementar n° 56/2004. Projetos de Lei n os 311 e 1.089/2003, 1.455,
1.597 e 1.884/2004 (Deputado Laudelino Augusto). 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 o parecer de redação final do Projeto de Lei n°
1.860/2004 (relator: Deputado Dimas Fabiano). 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 dezembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Vanessa Lucas - Doutor Ronaldo - Laudelino

Augusto.	 -
ATA DA 20 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15" LEGISLATURA. EM 15/12/2004

Às 16h05min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Henrique, Sebastião Helvécio, e Maria Olivia (substituindo este ao
Deputado Antônio Carlos Andrada, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada
Cecília Ferramenta. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado
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Sebastião Helvécio, 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 suspende os trabalhos. São
reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Chico Simões,
José Henrique, Célio Moreira (substituindo este ao Deputado Jayro
Lessa, por indicação da Liderança do PL) e Maria Olivia (substituindo o
Deputado Antônio Carlos Andrada. por indicação da Liderança do BPSP).
Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Presidente, Deputado Chico Simões. faz retirar da pauta o
Projeto de Lei n° 233/2004, por não cumprir pressupostos regimentais.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para as próximas
reuniões extraordinárias, na mesma data, às 20h30min. e de 16/12/2004,
às 10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2004.
Doutor Viana. Presidente - Manos Fernandes - Chico Simões - José

Henrique.	 -
ATA DA 2V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2' SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 15/12/2004

Às 20h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Chico Simões, Doutor Viana. José Henrique e Marlos Fernandes
(substituindo este ao Deputado Antônio Carlos Andrada. por indicação da
Liderança do BPSP). membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental. o Presidente. Deputado Doutor Viana, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Chico 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
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constante na pauta e, a seguir, suspende os trabalhos. Reaberta a
reunião, registra-se a presença dos Deputados Chico Simões, Doutor
Viana e José Henrique e da Deputada Maria Olivia (substituindo esta ao
Deputado Antônio Carlos Andrada, por indicação da Liderança do BPSP).
Passa-se à .a 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° turno, do Projeto de Lei n° 233/2003 na forma do
vencido no 1° turno com a Emenda n° 1 apresentada (relator: Deputado
José Henrique). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã às 10 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana - José Henrique - Antônio

Carlos Andrada - Sebastião Helvécio - Chico Simões.
ATA DA 14a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 16/12/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Olivia e os Deputados Laudelino Augusto e Doutor Ronaldo, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Vanessa
Lucas. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia,
declara aberta a reunião e. em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar pareceres sobre proposições em fase de redação final e comunica o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 1.339 e 1.342/2003.
1.833/2004 (relator: Deputado Doutor Ronaldo); Projetos de Lei n os 1.931
e 1.981/2004 (relator: Deputado Laudelino Augusto). Passa-se à V1 Fase
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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 n os 1.339 e 1.342/2003, 1.833/2004 - (relator: Deputado Doutor
Ronaldo) e dos Projetos de Lei n os 1.931 e 1.981/2004 (relator: Deputado
Laudelino Augusto). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 16 de dezembro de 2004.
Maria Olívia. Presidente - Laudelino Augusto - Vanessa Lucas.

ATA DA 22- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 16/1212004

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista. Antônio Carlos Andrada, Chico Simões. Doutor Viana,
José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Célio Moreira. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico
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 V' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência faz retirar da pauta os
Projetos de Lei n°s 1.083/2003 e 1.918/2004. por não cumprirem
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 16
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
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Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - Célio Moreira -
Antônio Carlos Andrada - Ricardo Duarte - Adaiclever Lopes.

ATA DA 15 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA. EM 16/12/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Olivia e os Deputados Laudelino Augusto e Vanessa Lucas (substituindo
esta ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente. Deputada Maria Olívia. 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 discutir e votar pareceres sobre proposições
em fase de redação final e comunica o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto
de Lei n° 1.336/2003 (Deputada Vanessa Lucas); Projetos de Lei nos
1.340 e 1.345/2003 (Deputado Laudelino Augusto). Passa-se à ia Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação
final do Projeto de Lei n° 1.336/2003 (relatora: Deputada Vanessa Lucas);
e dos Projetos de Lei n o

s 1.340 e 1.345/2003 (relator: Deputado Laudelino
Augusto). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto - Vanessa Lucas.
ATA DA 5B REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 57/2003, EM 16/12/2004
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Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Antônio Júlio, Fábio Avelar, Antônio Carlos Andrada e Rogério Correia,
membros da supracitada Comissão. Está presente. também. o Deputado
Miguel Martini. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado
Antônio Júlio, 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
apreciar o parecer, em 2° turno, sobre as emendas apresentadas em
Plenário à Proposta de Emenda à Constituição n° 57/2003. Passa-se à ia
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O relator.
Deputado Antônio Carlos Andrada, faz a leitura do seu parecer que
conclui pela aprovação da Emenda n° 1 na forma da Subemenda n" 1 ao
Substitutivo n° 1 apresentado pela Comissão, e pela aprovação das
Emendas n os 2 e 3. apresentadas em Plenário, ao Substitutivo n° 1, após
• que é o parecer submetido a discussão e votação e aprovado. A seguir.
• Presidente, Deputado Antônio Júlio, suspende os trabalhos para a
lavratura da ata desta reunião. Reabertos os trabalhos, o Presidente
solicita ao Deputado Fábio Avelar que proceda à leitura da referida ata, a
qual é aprovada e subscrita pelos membros presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Rogério Correia -

Fábio Avelar.
ATA DA 23 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2" SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 16/12/2004

Às 16h08min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Antônio Carlos Andrada, Sebastião Helvécio, Adalclever
Lopes (substituindo este ao Deputado José Henrique, por indicação da



Liderança do PMDB), Célio Moreira (substituindo o Deputado Jayro
Lessa, por indicação da Liderança do PL) e Ricardo Duarte (substituindo
o Deputado Chico Simões, por indicação da Liderança do Bloco PT-
PCdoB), 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
Adalclever Lopes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à ia 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° turno, do Projeto de Lei fl° 1.328/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, apresentado (relator: Deputado Sebastião
Helvécio) e pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.918/2003
(relator: Deputado Antônio Carlos Andrada). Suspende-se a reunião. São
reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados Ermano Batista,
Sebastião Helvécio, Antônio Carlos Andrada e Rogério Correia, a
Presidência faz retirar de pauta o Projeto de Lei n° 1.083/2003, por não
cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para as próximas reuniões extraordinárias na
mesma data, às 20h30min, e de 17/12/2004, às 10 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Adaiclever Lopes - Chico Simões -

Sebastião Helvécio.
ATA DA 16 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 5

LEGISLATURA, EM 17/12/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Olivia e os Deputados Laudelino Augusto e Vanessa Lucas (substituindo
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este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente. Deputada Maria Olivia, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento da Deputada Vanessa Lucas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a discutir e votar pareceres sobre proposições
em fase de redação final e comunica o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n

o
s 410. 605. 1.033. 1.263, 1.333 e 1.338/2003 (Deputado

Laudelino Augusto): Projetos de Lei n os 1.341. 1.346/2003 e 1.484, 1.530.
1.573, 1.651 e 1.863/2004 (Deputada Vanessa Lucas). Passa-se à 1
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres
de redação final dos Projetos de Lei n

o
s 410, 605. 1.033, 1.263. 1.333 e

1.338/2003 (relator: Deputado Laudelino Augusto): dos Projetos de Lei
ns 1.341. 1.346/2003 e 1.484, 1.530, 1.573, 1.651. 1.863/2004 (relatora:
Deputada Vanessa Lucas). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria OUvia, Presidente - Laudelino Augusto - Vanessa Lucas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N'54/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 54/2004, de autoria do Governador
do Estado, que Dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do
Estado - AGE - e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno com
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as Emendas n o s 1 a 9 ao vencido no 1 ° turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do
art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 54/2004
Dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE

- e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo I
Da Estrutura Orgânica

Art. 1° - A Advocacia-Geral do Estado - AGE - estrutura-se conforme o
disposto nesta lei.

Art. 20 - Integram a estrutura orgânica da AGE:
- a administração superior:

a) Advogado-Geral do Estado:
b) Advogados-Gerais Adjuntos do Estado;
II - as unidades colegiadas:
a) Conselho Superior:
b) Conselho de Administração de Pessoal - CAP:
III - as unidades de assessoramento direto:
a) Assessoria do Advogado-Geral do Estado;
b) Assessoria Técnico-Legislativa:
c) Corregedoria;
IV - as unidades de execução na área judicial e extrajudicial:
a) Consultoria Jurídica, à qual se reportam as unidades jurídicas das

Secretarias de Estado e de órgãos das administrações direta e indireta
que exerçam a advocacia consultiva do Estado:

b) Advocacia Contenciosa, à qual se reportam as Advocacias Regionais
e as Procuradorias;

V - as unidades de execução na área de apoio administrativo:
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a) Diretoria-Geral;
b) Superintendências e Diretorias responsáveis pelas atividades-meio.
Parágrafo único - O Poder Executivo definirá, por decreto, a

denominação e as atribuições das unidades de execução da AGE e a
descrição, a denominação e a competência de suas unidades
administrativas complementares.

Art. 3 - O Advogado-Geral do Estado, nos seus impedimentos, será
substituído pelo Advogado-Geral Adjunto do Estado mais antigo no cargo,
ressalvada a hipótese de designação de substituto pelo Governador do
Estado.

Capítulo II
Do Conselho Superior

Art. 40 - O Conselho Superior da AGE é integrado pelos seguintes
membros:

- o Advogado-Geral do Estado, que é seu Presidente:
II - os dois Advogados-Gerais Adjuntos, que são seus Vice-

Presidentes:
III - o Consultor Jurídico-Chefe;
IV - o Subadvogado-Geral do Contencioso:
V - um representante dos Advogados Regionais:
VI - um representante dos Procuradores-Chefes das Procuradorias: e
VII - seis representantes dos Procuradores do Estado.
§ 1° - Os representantes dos Advogados Regionais, dos Procuradores-

Chefes e dos Procuradores do Estado serão eleitos por seus pares, no
mês de fevereiro de cada ano, para mandato de um ano, permitida uma
recondução.

§ 2° - Os representantes dos Procuradores do Estado serão eleitos.
com seus respectivos suplentes, dentre os integrantes da carreira com
pelo menos cinco anos de efetivo exercício no cargo.

Art. 50 - Ao Conselho Superior da AGE compete:
- elaborar e votar o seu regimento interno;

11 - deliberar sobre matéria de interesse da AGE quando solicitado seu
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pronunciamento pelo Advogado-Geral;
III - propor ao Advogado-Geral alterações na estrutura da AGE:
IV - representar ao Advogado-Geral sobre providências reclamadas

pelo interesse público ou pela conveniência de serviço da AGE;
V - indicar candidatos a promoção por antigüidade e organizar, pelo

voto da maioria absoluta de seus membros, lista tríplice para promoção
por merecimento, na carreira da Advocacia Pública do Estado:

VI - deliberar sobre prorrogação do prazo de validade de concurso para
ingresso na carreira, até o limite permitido pela Constituição Federal:

VII - recusar, motivadamente, pelo voto de dois terços de seus
membros, a indicação para promoção por antigüidade;

VIII - aprovar as listas de antigüidade a serem publicadas anualmente
pelo Advogado-Geral;

IX - decidir recurso contra a lista de antigüidade;
X - homologar o resultado do concurso de remoção realizado pelo

Advogado-Geral do Estado;
Xl - deliberar sobre a forma de rateio dos honorários advocatícios de

sucumbência devidos aos integrantes da AGE, na forma do regulamento:
XII - deliberar ou manifestar-se sobre qualquer matéria ou assunto que

o Advogado-Geral submeter especificamente à sua apreciação;
XIII - autorizar a indicação de Procurador do Estado que esteja

afastado do efetivo exercício das atribuições do cargo para concorrer a
promoção por merecimento;

XIV - designar comissão de três membros, presidida pelo Corregedor
da Advocacia-Geral do Estado, para avaliação especial de desempenho
dos Procuradores que se encontrem em estágio probatório, para fins de
aquisição de estabilidade.

§ 1 ° - O Corregedor da AGE atuará como auxiliar do Conselho, nos
termos desta lei.

§ 2° - O Conselho Superior da AGE reunir-se-á. ordinariamente, como
estabelecido em seu Regimento Interno, e extraordinariamente, sempre
que convocado pelo Presidente ou por, pelo menos, três quintos de seus
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membros.
§ 3 - O Conselho Superior da AGE instalar-se-a com a presença da

maioria absoluta de seus membros.
§ 4' - As decisões do Conselho Superior da AGE serão tomadas sob a

forma de deliberação por maioria simples, salvo nos casos expressos em
lei.

§ 5° - O Presidente do Conselho Superior da AGE tem o voto ordinário
e o de desempate.

§ 6 - Não se considera remoção a designação de Procurador do
Estado para ter exercício em unidades de execução situadas no mesmo
Município em que esteja lotado.

Capítulo III
Da Corregedoria

Art. 60 - Ao Corregedor incumbe:
- exercer o poder disciplinar em conformidade com orientação do

Advogado-Geral;
II - presidir a comissão a que se refere o inciso XIV do art. 5';
III - dar ciência ao Conselho Superior da AGE dos relatórios de

correição ordinária e extraordinária nos órgãos de execução da AGE e
nas Procuradorias das autarquias e fundações:

IV - instaurar sindicância e. se for o caso. propor ao Advogado-Geral a
abertura de processo administrativo disciplinar:

V - acompanhar a atuação do Procurador do Estado durante o estágio
probatório, opinando, motivadamente, por sua confirmação ou
desligamento até cento e vinte dias antes do término do estágio:

VI - prestar informações para a organização de lista de promoção;
VII - promover correição nos órgãos de execução da AGE e nas

Procuradorias das autarquias estaduais e das fundações instituídas e
mantidas pelo Estado;

VIII - sugerir anotação de elog io na pasta funcional do Procurador do
Estado:

IX - propor medida de aprimoramento dos serviços.
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Capítulo IV
Disposições Finais

Art. 70 - As unidades de execução da AGE denominadas Procuradoria
do Patrimônio Imobiliário, Procuradoria do Trabalho e Previdência Social,
Procuradoria Administrativa, Procuradoria de Obrigações, Procuradoria
de Tributos e Finanças e Procuradoria Regional da Fazenda 1 - PRFI -
passam a denominar-se Procuradorias.

Parágrafo único - As Procuradorias Regionais da Fazenda e do Estado
passam a denominar-se Advocacias Regionais do Estado.

Art. 8° - A Procuradoria Regional do Estado no Distrito Federal passa a
denominar-se Advocacia Regional do Estado no Distrito Federal.

Art. 90 - O Centro de Cálculo. Liquidação e Avaliação passa a
denominar-se Superintendência de Cálculos e Assistência Técnica.

Art. 10 - Ficam alteradas as denominações dos seguintes cargos de
provimento em comissão a que se refere a Lei Complementar n° 35, de
29 de dezembro de 1994, mantida a respectiva remuneração e código:

- o cargo de Subprocurador-Geral da Defesa Contenciosa passa a
denominar-se Subadvogado-Geral do Contencioso:

II - os cargos de Procurador-Consultor da Fazenda passam a
denominar-se Procurador Consultor do Estado.

Art. 11 - Fica transformado um cargo de Assistente do Advogado-Geral
do Estado, código 657, a que se refere o Anexo da Lei Complementar n°
30, delO de agosto de 1993. alterado pela Lei Complementar n°75. de 13
de janeiro de 2004, em um cargo de provimento em comissão de
Assessor-Chefe da Assessoria do Advogado-Geral do Estado, código
662, mantida a mesma remuneração do cargo.

Art. 12 - Ficam transformados, no quadro especial de cargos de
provimento em comissão, que constitui o Anexo da Lei Delegada n° 108,
de 29 de janeiro de 2003, quatro cargos de Assessor II. código MG-12
PG685/PG686/PG687/PG560, símbolo AD-12, em quatro cargos de
Assistente-Técnico Pericial, código MG-104. símbolo AD-12. de
recrutamento amplo, mantida a remuneração do cargo.
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§ 1° - Os cargos de Diretor da Superintendência de Cálculos e
Assistência Técnica e de Assistente-Técnico Pericial são privativos de
profissionais com nível superior de escolaridade em Arquitetura. Ciências
Atuariais, Ciências Matemáticas, Ciências Contábeis, Economia,
Estatística, Engenharia, Física, Química, Agrimensura e Medicina,
inscritos nos respectivos conselhos de classe.

§ 2 - O Anexo da Lei Delegada n' 108, de 2003, fica acrescido da
classe de cargos de Assistente-Técnico Pericial, código MG-104, símbolo
AD-12, integrada pelos quatro cargos resultantes da transformação de
que trata o "caput" deste artigo.

Art. 13 - Ficam criados, no Quadro Especial de cargos de provimento
em comissão, que constitui o Anexo da Lei Delegada n 108. de 2003:

- um cargo de Diretor-Geral. código MG-103. símbolo DR-04:
II - três cargos de Assistente Técnico Pericial, código MG-104. símbolo

AD-1 2:
III - um cargo de Assessor II, código MG-12, símbolo AD- 12:
IV - um cargo de Diretor 1. código MG-06, símbolo DR-06:
V - três cargos de Assessor 1. código AS-01. símbolo 10/A:
VI - três cargos de Assistente Administrativo, código EX- 06, símbolo

9/A.
Parágrafo único - Fica incluída no Anexo da Lei Delegada n 108, de

2003, a classe de cargos de Diretor-Geral, código MG-103, símbolo DA-
04, integrada pelo cargo a que se refere o inciso 1 do "caput" deste artigo.

Art. 14 - Ficam transformados em cargos de Advogado Regional do
Estado, código 664, os cargos de Procurador Regional do Estado. código
0653, a que se refere a Lei Complementar n 30, de 10 de agosto de
1993. e dez cargos de Procurador Regional da Fazenda, código EPF-1, a
que se refere a Lei Complementar n° 35. de 29 de dezembro de 1994,
com a remuneração do extinto cargo de Procurador Regional do Estado.

Art. 15 - O cargo de Procurador Regional da Fazenda, código EPF-1
PG06. a que se refere a Lei Complementar n° 35. de 1994, e o cargo de
Procurador Regional do Estado. código 653 PG05. ficam transformados
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em dois cargos de Procurador-Chefe, código 0652.
Art. 16 - Ficam transformados três cargos de Procurador Regional da

Fazenda, código EPF-1, a que se refere a Lei Complementar n° 35. de 29
de dezembro de 1994, em três cargos de Advogado Regional Adjunto do
Estado, código 663, mantida a mesma remuneração.

Art. 17 - O cargo de Subprocurador Regional do Estado no Distrito
Federal, a que se refere o Anexo da Lei Complementar n° 30. de 1993,
alterado pela Lei Complementar n° 75, de 2004, passa a denominar-se
Advogado Regional Adjunto do Estado no Distrito Federal, com a mesma
remuneração do extinto cargo de Procurador Regional do Estado.

Art. 18— A Lei Complementar n° 81, de 10 de agosto de 2004, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 13-A:

"Art. 13-A - O servidor público ocupante do cargo de provimento efetivo
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo da
carreira da Advocacia Pública do Estado, com jornada equivalente à do
cargo de origem, cuja remuneração, incluídos adicionais, gratificações e
vantagens pessoais, for superior à remuneração do cargo de Procurador
do Estado, perceberá a diferença a título de vantagem pessoal
nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da
remuneração dos servidores públicos estaduais.".

Art. 19—O art. 16 da Lei Complementar n 81, de 2004, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 3:

"Art. 16 , — ( ... )
§ 3° - E requisito para a promoção na carreira da Advocacia Pública do

Estado que o servidor se encontre em efetivo exercício.".
Art. 20 - O art. 32 da Lei Complementar n° 81. de 2004, fica acrescido

do seguinte § 30:
'Art.32-( ... )
§ 30 - Aplica-se ao Advogado Autárquico o disposto no inciso VII do art.

26.".
Art. 21 - 0 art. 36 da Lei Complementar n° 81, de 2004, passa a vigorar
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com a seguinte redação:
"Art. 36 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se

encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que
pertence.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no

mesmo grau:
Iii - ter recebido duas avaliações satisfatórias de desempenho

individual desde a sua progressão anterior, nos termos das normas legais
pertinentes.".

Art. 22-O "capuf' e o inciso IV do § l do art. 37 da Lei Complementar
n 81, de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 37 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na mesma carreira a que pertence.

§1_( ... )
IV - encontrar-se em efetivo exercício.".
Art. 23 - Os atos complementares de codificação, identificação e

provimento dos cargos de que trata esta lei serão feitos por meio de
decreto, com a observância do disposto no art. 37. V. da Constituição da
República, e do percentual estabelecido no art. 2° da Lei n° 9.530. de 29
de dezembro de 1997.

Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto. relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N' 57/2003

Comissão de Redação
A Proposta de Emenda à Constituição n° 57/2003. apresentada por um

terço dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro
signatário a Comissão Especial do Tribunal de Contas, modifica o art. 124
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da Constituição Estadual, que dispõe sobre o Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, e acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

A proposição foi aprovada no 2 0 turno na forma do Substitutivo n° 1 ao
vencido no 1° turno, com as Emendas n o s 2 e 3 e com a Subemenda n° 1
à Emenda n° 1. Durante a discussão em 2° turno, em Plenário, foi
destacado e rejeitado o "caput" do art. 126 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, mencionado no art. 3° da proposta.

Vem agora a proposta 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.	-

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 57/2003
Acrescenta dispositivos aos arts. 77 e 79 da Constituição do Estado e

ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 77 da Constituição do Estado fica acrescido dos

seguintes § 4° e 5°:
"Art. 77 - ( ... )
§ 4° - Haverá um Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ao qual

se aplicam os princípios institucionais da unidade. da indivisibilidade e da
independência funcional e ao qual incumbe, na forma de lei
complementar, a guarda da lei e a fiscalização de sua execução.

§ 5° - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas compõe-se de
Procuradores, brasileiros, bacharéis em Direito, aprovados em concurso
público de provas e títulos e nomeados pelo Governador do Estado, que
também escolherá e nomeará o seu Procurador-Geral dentre aqueles
indicados em lista tríplice elaborada e composta pelos integrantes da
carreira, para mandato de dois anos, permitida uma recondução, na
forma de lei complementar.".

Art. 2° - 0 art. 79 da Constituição do Estado fica acrescido dos
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seguintes § 3 0 a 50:
'Art.79-( ... )
§ 30 - Os Auditores do Tribunal de Contas, em número de quatro, serão

nomeados após aprovação em concurso público de provas e títulos,
observada a ordem de classificação e os requisitos previstos na Lei
Orgânica do Tribunal de Contas.

§ 40 - Sempre que ocorrer a vacância de cargo de Auditor do Tribunal
de Contas, será realizado concurso público para seu provimento.

§ 50 - O edital do concurso público a que se refere o § 4° deste artigo
será publicado no prazo de cento e oitenta dias contados da ocorrência
da vacância.'.

Art. 30 - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes arts. 127 e 128:

'Art. 127 - O primeiro concurso público para ingresso no cargo de
Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas será
convocado pelo Tribunal de Contas do Estado no prazo de cento e vinte
dias contados da vigência da lei complementar a que se refere o § 5° do
art. 77 da Constituição do Estado, assegurada a participação da Ordem
dos Advogados do Brasil. Seção Minas Gerais, na sua realização.

Parágrafo único - Após a homologação do resultado do concurso a que
se refere o "caput' deste artigo, os Procuradores do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas elaborarão lista tríplice a ser encaminhada ao
Governador do Estado, para a escolha e a nomeação do seu Procurador-
Geral.

Art. 128 - O edital para a realização do primeiro concurso público para
provimento dos cargos a que se refere o § 3° do art. 79 da Constituição
do Estado será publicado no prazo de cento e oitenta dias contados da
data de publicação da emenda à Constituição que acrescentou este artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.'.

Art. 4 - Fica revogado o art. 66 do Ato das Disposições Constituicionais
Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 50 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
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publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente: Laudelino Augusto, relator - Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 233/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 233/2003. de autoria do Deputado Leonardo

Quintão, que altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a Lei n
11.396, de 6 de janeiro de 1994, a Lei n° 15.219, de 7 de julho de 2004, a
Lei n° 15.292. de 7 de agosto de 2004, e dá outras providências, foi
aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 233/2003
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a Lei n° 11.396, de 6

de janeiro de 1994, a Lei n° 15.219, de 7 de julho de 2004, a Lei n°
15.292, de 7 de agosto de 2004, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 13 - ( ... )
IX - no recebimento pelo destinatário, situado em território mineiro, de

energia elétrica e de petróleo, de lubrificante e combustível líquido ou
gasoso dele derivados, oriundos de outra unidade da Federação, quando
não destinados à comercialização ou à industrialização, o valor da
operação de que decorrer a entrada, nele incluídos todos os custos ou
encargos assumidos pelo remetente ou destinatários:

Art. 22-(...)



6) a empresa de outra unidade da Federação que gere, distribua ou
comercialize energia elétrica, com destino a adquirente situado neste
Estado e não destinada à industrialização ou comercialização, pelo
pagamento do imposto, desde a produção ou a importação até a última
operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço praticado na
operação final.

(...)
§ 21 - A responsabilidade prevista nos itens 5 e 6 do § 8 deste artigo

será atribuída ao adquirente situado neste Estado que receber energia
elétrica e petróleo, lubrificante e combustível líquido ou gasoso dele
derivados sem retenção ou com retenção a menor do imposto.

(...)
Art. 53 - (...)
§ 8° - Na hipótese do § 3° deste artigo. havendo a redução nele

prevista, o não pagamento da parcela remanescente no prazo de trinta
dias contados da publicação da decisão irrecorrível implica a perda do
benefício, sendo a multa restabelecida no seu valor original.

(...)
Art. 96-(...)
§ 5C - A taxa a que se refere o § 4 deste artigo terá seu valor expresso

em UFEMG, e seu pagamento intempestivo não implicará exigência de
multa e juros de mora.

(...)
Art. 115-(...)

§ 8° - Na hipótese de unidade não residencial em condomínio, observar-
se-á, para efeito do disposto no inciso ti do § 2° deste artigo, a respectiva
fração ideal.

Art. 218-(...)
IV - dependerá de parecer fundamentado, aprovado por resolução

conjunta do Secretário de Estado de Fazenda e do Advogado-Geral do
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Estado, que será publicada no órgão oficial de imprensa dos Poderes do
Estado;

(...).,,.
Art. 2° - O § 2° do art. 30 e o inciso XII e o § 2° do art. 5° da Lei n°

11.396. de 6 de janeiro de 1994, alterada pela Lei n° 12.708, de 29 de
dezembro de 1997. passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.3°-(...)
§ 2'_ - Os recursos relativos às doações de que trata o inciso V deste

artigo serão transferidos ao Fundo pela Superintendência Centra! do
Tesouro Estadual até o décimo quinto dia útil do mês subseqüente ao do
depósito efetuado pela empresa e serão destinados exclusivamente a
programa de financiamento para pequena e microempresa, inclusive
cooperativa e associação com inscrição coletiva, enquadradas em regime
especial de tributação estadual diferenciado e simplificado definido em lei
estadual.

Art. 5 - (...)
XII - a definição do limite de financiamento para empresa participante do

programa a que se refere o § 2° do art. 3° desta lei levará em
consideração a receita bruta anual da microempresa, da empresa de
pequeno porte, do associado ou do cooperado com inscrição coletiva, na
forma definida em regulamento.

(...)
§ 20 - A aprovação de financiamento no âmbito do programa de que

trata o § 2 0 do art. 3° desta lei dependerá de comprovação, quando
couber e na forma definida em regulamento, dos depósitos efetuados
pela postulante a título de doação ao FUNDESE.

(...).".
Art. 30 - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n° 15.219. de 7 de

julho de 2004, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 4 0 - A apuração da receita bruta presumida da empresa comercial

optante será feita acumulando-se, mensalmente, o valor total das

rÃ
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entradas acrescido de percentual diferenciado, a título de margem de
valor agregado, a ser estabelecido pelo Poder Executivo, relativo a cada
setor de atividade econômica.

III - à operação interna decorrente de recebimento de mercadoria para
depósito, armazenagem, industrialização ou conserto:

(«.)
Art. 12-(...)
§ 31 - Nos casos em que a carga tributária de venda a consumidor final

for igual ou inferior à aliquota interestadual ou na hipótese de redução de
carga tributária relativa à entrada, em virtude de lei estadual, não haverá
valor remanescente a ser recolhido na forma deste artigo.

(...)
§ 5 - Do valor apurado nos termos deste artigo poderá ser deduzido o

montante do imposto recolhido na forma do § 5" do art. 6' da Lei n.°
6.763. de 26 de dezembro de 1975, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 13-(...)

- para empresa comercial ou industrial optante pela apuração
simplificada, o valor total das entradas no mês, acrescido do percentual
de agregação, excluídos os valores correspondentes a:

Art. 21
1- 100% (cem por cento) do ICMS devido no período, apurado na forma

prevista no art. 11 desta lei, quando se tratar de cooperativa definida no
art. 17;

II - 100/o (dez por cento) do ICMS devido no período. apurado na forma
prevista no art. 11 desta lei, nas demais hipóteses.

Art. 4 , - O art. 7' da Lei n° 15.292. de 7 de agosto de 2004, fica
acrescido dos seguintes § 2° e 3°:

- -
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§ 2 - Decorrido o prazo previsto no "caput" deste artigo sem a
manifestação legislativa, o Regime Especial permanecerá em vigor até
que a Assembléia Legislativa se manifeste.

§ 3 - O Regime Especial concedido perderá sua eficácia:
- pela revogação do benefício fiscal que lhe deu causa;

II - com a rejeição pela Assembléia Legislativa, hipótese em que não
poderá ser concedido novo regime, ainda que remanescente a situação
que o tenha motivado;

III - pela cassação, mediante ato da autoridade concedente, quando se
mostrar prejudicial aos interesses da Fazenda Pública.".

Art. 53 - Ficam revogados:
- os incisos III e IV do § 2 e o § 33 do art. 114, a alínea "a" do inciso 1

e a alínea "a" do inciso III do § 20 e o inciso Ido § 3 0 do art. 115 da Lei n°
6.763. de 1975:

II - o subitem 2.1 da Tabela "B" da Lei n° 6.763, de 1975.
Parágrafo único - Os efeitos da revogação prevista neste artigo

retroagem a 1° de janeiro de 2004.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente: Laudelino Augusto, relator - Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 410/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 410/2003, de autoria do Deputado Miguel Martini,

que regulamenta o art. 214. § 1°. inciso 1, da Constituição do Estado, foi
aprovado no 2° turno, com as Emendas n o s 1. 3. 4 e 5 ao vencido no 1
turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 410/2003

5 &^-
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Regulamenta o inciso 1 do § 1 > do art. 214 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A educação ambiental é um componente essencial e

permanente da educação e será desenvolvida, de forma articulada com
os demais conteúdos, em todos os níveis e modalidades do processo
educativo, em caráter formal e não-formal, observada a legislação
federal.

Art. 2° - Entende-se por educação ambiental os processos para
aquisição, pelo indivíduo e pela coletividade, de valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a
conservação e a sustentabilidade do meio ambiente, bem de uso comum
do povo, essencial à sadia qualidade de vida.

Art. 3 0— Nos estabelecimentos do sistema estadual de ensino, a
educação ambiental não será implantada como disciplina específica no
currículo de ensino, sendo desenvolvida como prática educativa
interdisciplinar, contínua e permanente.

§ 1° - E facultada a implantação da educação ambiental como disciplina
específica nos cursos de pós-graduação e extensão e nas áreas de
metodologia da educação ambiental, quando se fizer necessário.

§ 2° - Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional,
em todos os níveis, será incorporado conteúdo que trate da ética
ambiental nas atividades profissionais a serem desenvolvidas.

Art. 4° - Os programas, os estudos e as atividades de educação
ambiental serão desenvolvidos conforme os parâmetros e as diretrizes
curriculares nacionais. observando-se em especial:

- a integração dos conteúdos programáticos de educação ambiental
às disciplinas curriculares, de modo transversal, contínuo e permanente

II - o incentivo à participação da comunidade no desenvolvimento de
projetos e atividades de educação ambiental;

III - a capacitação de professores e especialistas voltada para o
domínio de conhecimentos específicos e para a identificação dos vínculos
entre as disciplinas curriculares e a temática do meio ambiente:
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IV - a adequação dos programas vigentes de formação continuada de
educadores, visando a incorporar a dimensão ambiental em todas as
áreas de atuação docente.

Art. 50 - A capacitação dos educadores em educação ambiental dar-se-
á em caráter formal e obrigatório, conforme as normas e orientações
definidas pelos órgãos competentes.

§ 1 - Será oferecida aos professores em atividade formação
complementar em suas áreas de atuação, que os habilite ao cumprimento
dos principios e objetivos da educação ambiental.

§ 2° - Compete ao Poder Executivo, através da Secretaria de Estado de
Educação, oferecer os cursos e outros meios necessários para a
formação complementar dos professores em educação ambiental.

Art. 6 - Compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável identificar temas prioritários de educação
ambiental e submetê-los à apreciação da Secretaria de Estado de
Educação, que orientará o desenvolvimento dos temas nas unidades
estaduais de ensino.

Art. 7 0 - Poderão participar dos programas, estudos e atividades de
educação ambiental instituições parceiras, governamentais, não-
governamentais e de ensino superior, sem ônus para o poder público.

Parágrafo único - A participação das instituções a que se refere o
"caput" deste artigo será formalizada por meio de termo de cooperação
com a escola estadual, ouvido o colegiado escolar.

Art. 8 0 - Para a autorização e a supervisão do funcionamento de
instituições de ensino integrantes do sistema estadual de ensino e de
seus cursos, nas redes pública e privada, será avaliado o cumprimento do
disposto nesta lei.

Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Fica revogada a Lei n° 10.889, de 8 de outubro de 1992.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
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Maria Olivia, Presidente- Laudelino Augusto, relator - Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 605/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nc 605/2003, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que altera dispositivos 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 2 0 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° 605/2003
Altera incisos dos arts. 2' e 3' 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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1"— O inciso lido art. 2' e o inciso VI do art. 3 0 da Lei n° 13.188, de

20 de janeiro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art.2°—( ... )
II - o cônjuge ou companheiro, os ascendentes, os descendentes e os

dependentes da vítima ou testemunha:
(...)
Art. 3 -
VI - criar programas especiais organizados nos termos da Lei Federal

n°9.807. de 13 de julho de 1999.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente: Laudelino Augusto, relator - Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 625/2003



Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 625/2003, de autoria dos Deputados Adaiclever

Lopes e Luiz Fernando Faria, que determina a inclusão de conteúdo
referente à cidadania nos currículos do ensino fundamental, foi aprovado
no 2 <' turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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° 625/2003
Determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos

currículos das escolas de ensino fundamental e médio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l' - As escolas de ensino fundamental e médio integrantes do

Sistema Estadual de Educação incluirão em seu plano curricular
conteúdos e atividades relativos à cidadania, a serem desenvolvidos de
forma interdisciplinar.

Art. 2 0 - Integram os conteúdos a que se refere o art. 1 <' os seguintes
temas:

- direitos humanos, compreendendo:
a) direitos e garantias fundamentais:
b) direitos da criança e do adolescente:
c) direitos políticos e sociais.
II - noções de direito constitucional e eleitoral;
III - organização político-administrativa dos entes federados;
IV - direito penal;
V - educação ambiental:
VI - direitos do consumidor:
VII - direitos do trabalhador:
VIII - formas de acesso do cidadão à justiça.
Art. 30 - Será concedido às escolas o prazo de um ano para



implementação do disposto nesta lei.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N`1.033/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 1.033/2003. de autoria do Deputado Sebastião

Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Areado o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do
vencido no 1 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 10 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° 1.033/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Areado 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

Areado imóvel constituído de terreno urbano, e benfeitorias, com área de
294m 2 (duzentos e noventa e quatro metros quadrados), situado naquele
Município, registrado sob o n 7.720, a fls. s/n° do livro 2. no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Areado.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à instalação da Câmara Municipal de Areado, de unidade da
Defensoria Pública e do Serviço Integrado de Administração Tributária e
Fiscal - SIAT.

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

Art. 3°— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

W^



Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.168/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.168/2003 . de autoria do Deputado Biel Rocha,

que cria o Projeto Núcleos Esportivos de Treinamento e Pesquisa, 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 1.168/2003
Institui a Política Estadual de Desporto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica instituída a Política Estadual de Desporto, com o objetivo

de promover, estimular, orientar e apoiar práticas desportivas formais e
informais.

Art. 2 0 - Para os efeitos desta lei. considera-se:
- desporto educacional o praticado nas instituições de ensino,

integradas ou não aos sistemas de educação, que tenha por finalidade o
desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício
da cidadania e a prática do lazer:

II - desporto de rendimento o que tem por fim o resultado e é voltado
para apresentações públicas, sendo praticado:

a) de modo profissional, com remuneração pactuada em contrato formal
de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva:

b) de modo não profissional, praticado sem contrato de trabalho, sendo
permitido o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio:

III - desporto de participação ou de recreação e lazer o praticado de
modo voluntário, com a finalidade de contribuir para o bem-estar, a saúde
e a integração social dos praticantes:
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IV - desporto social aquele voltado para a inclusão social.
Parágrafo único - Na prática do esporte de rendimento serão

observadas a legislação federal e as regras de prática desportiva
nacionais e internacionais.

Art. 3 - A Política Estadual de Esportes será implementada com
observância das seguintes diretrizes:

- descentralização administrativa:
li - cooperação entre as diversas esferas de governo com clubes,

entidades de prática e administração do desporto e entidades
representativas das diversas categorias de agentes desportivos:

III - gestão participativa e controle social da gestão pública do desporto;
IV - acesso universal a atividades esportivas e de lazer, respeitadas as

diferenças étnica. racial. socioeconômica, religiosa, de gênero. de idade e
as necessidades especiais de qualquer natureza:

V - tratamento diferenciado para o desporto de rendimento profissional
e o não profissional:

VI - proteção e incentivo às manifestações desportivas,
preferencialmente àquelas relacionadas com a identidade cultural do
Estado:

Vil - valorização dos efeitos da prática desportiva no desenvolvimento
da cidadania e no aprimoramento físico e moral:

VIII - garantia da segurança e preservação da integridade física e
mental do praticante, com o esclarecimento das contra-indicações
relacionadas com a prática de cada uma das modalidades esportivas:

IX - promoção de intercâmbio com instituições nacionais e
internacionais para a realização de estágios e cursos de aprimoramento:

X - promoção de parcerias, quando possível, com a iniciativa privada:
XI - articulação do esporte e do lazer com os programas de promoção

da saúde e da qualidade de vida.
Art. 4 - Na implementação da política de que trata esta lei, observada

a legislação federal, caberá ao poder público:
- quanto às práticas desportivas:
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a) dar prioridade à promoção do desporto educacional:
b) estimular o desporto social, o de recreação e lazer e o de

rendimento;
c) preservar e incentivar as manifestações esportivas de criação

mineira:
d) realizar esforços articulados com a União e os Municípios para

fomentar, aprimorar, estimular, orientar e garantir a prática das várias
modalidades desportivas, de esporte amador e de esportes não-
olímpicos:

e) criar núcleos esportivos para a formação de atletas e equipes de
diferentes modalidades esportivas:

f) assegurar aos portadores de necessidades especiais e aos idosos
condições para a prática desportiva, inclusive em estabelecimentos
escolares:

g) incentivar a pesquisa e o conhecimento cientifico e tecnológico na
área do desporto;

II - quanto à infra-estrutura física:
a) assegurar a reserva de áreas destinadas à prática desportiva nos

projetos de urbanização e de construção de unidades escolares:
b) assegurar a utilização das áreas destinadas à prática desportiva de

unidades escolares nos fins de semana e durante as férias escolares;
c) proceder à cobertura e à iluminação das áreas destinadas à prática

desportiva nas unidades escolares:
d) preservar espaços populares destinados à prática desportiva,

inclusive os campos de várzea:
e) incentivar a preservação e a revitalização de áreas naturais utilizadas

na prática de esporte;
f) garantir a segurança do público, dos atletas e dos demais agentes

esportivos nos estádios e espaços de promoção do desporto;
III - quanto ao financiamento do desporto:
a) assegurar recursos orçamentários para programas, projetos e ações

desportivos, profissionais ou amadores:
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b) assegurar a aplicação dos recursos da Loteria do Estado de Minas
Gerais destinados ao Fundo de Assistência à Educação Física, Esporte
Especializado. Futebol Amador - FAEFA:

d) incentivar a participação da iniciativa privada no financiamento do
desporto:

e) incentivar a produção de material esportivo por detentos nos
estabelecimentos do sistema penitenciário estadual e integrar essa
política às medidas de trabalho e ressocialização dos presos:

IV - quanto aos atletas e profissionais de educação física:
a) promover a inserção dos atletas em programas de assistência social

e educacional;
b) organizar calendários dos eventos esportivos estudantis;
c) organizar calendários dos eventos esportivos da rede estadual de

ensino:
d) criar um cadastro estadual dos atletas mineiros em todas as

modalidades.
Art. 5' - As federações, ligas, clubes e associações serão constituídas

na forma da lei, independentemente de autorização do poder público, e
gozarão de autonomia para administração da prática desportiva,
observado o disposto nesta lei, na legislação federal e nas normas
internacionais de cada modalidade esportiva.

§ 1 - Os clubes e as associações que fomentem práticas esportivas
propiciarão aos atletas integrantes de seus quadros formas adequadas de
avaliação e acompanhamento médicos e fisioterápicos.

§ 2 - As federações, ligas, clubes e associações sediados no Estado
ficam obrigados a publicar relatório de suas atividades em veículos de
comunicação, ao final de cada exercício social.

§ 3 - As entidades desportivas só poderão ser subvencionadas pelo
poder público mediante a celebração de termo de ajuste formal prévio e
específico e a apresentação de plano de aplicação dos recursos em
atividades previstas no estatuto da entidade beneficiada.

Art. 6" - Além de componente curricular da disciplina Educação Física.
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o desporto educacional será oferecido na rede estadual de ensino fora do
turno ordinário de atividades.

Parágrafo único - As competições e jogos estudantis estaduais serão
marcados preferencialmente em datas não coincidentes com os períodos
escolares, assegurada, quando não for possível essa marcação. a
reposição de aulas, conteúdos e provas aos participantes.

Art. 7 0 - O Estado criará centros de formação desportiva para capacitar
recursos humanos e para receber e treinar atletas.

Art. 80 - Compete ao Conselho Estadual de Desportos, criado pela Lei
n 11.819. de 31 de março de 1995, receber de associações, clubes,
federações, atletas e torcedores reclamações relacionadas com o
descumprimento da legislação relacionada ao esporte, examiná-las e
tomar as providências cabíveis.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.253/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 1.253/2003, de autoria do Deputado Gilberto

Abramo, que dispõe sobre o pagamento com cheque em estabelecimento
comercial e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do
vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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 > 1.253/2003
Acrescenta dispositivo à Lei n° 14.126. de 14 de dezembro de 2001.

que dispõe sobre a colocação de aviso sobre pagamento com cheque em
estabelecimento comercial.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



Art. 1 - O art. 1 da Lei n 14.126. de 14 de dezembro de 2001, passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art.1°-( ... )
Parágrafo único - Para aceitação de cheque como forma de pagamento.

o estabelecimento comercial não poderá exigir tempo mínimo de abertura
de conta corrente.".

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa Lucas.
PARECER DE REDACAO FINAL DO PROJETO DE LEI N 1.263/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.263/2003, de autoria do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Comendador Gomes o
imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N 1.263/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Comendador Gomes

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

Comendador Gomes imóvel, e respectivas benfeitorias. constituído de
área com 849,70m 2 (oitocentos e quarenta e nove vírgula setenta metros
quadrados), localizado naquele Município, registrado sob o n° 29.697, a
fls. 229 do livro 3-BS. no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Frutal.

Parágrafo único - C imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à instalação da Câmara Municipal, da Junta do Serviço Militar



e da Secretaria Municipal de Ensino.
Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto. relator - Vanessa Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.324/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.324/2003. de autoria da Deputada Maria Tereza

Lara, que institui a Política Estadual de Educação Preventiva contra a
Hanseníase e de Combate ao Preconceito no Estado, foi aprovado no 2°
turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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° 1.324/2003
Institui a Política Estadual de Educação Preventiva contra a Hanseniase

e de Combate ao Preconceito no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Educação Preventiva

contra a Hanseniase e de Combate ao Preconceito no Estado.
Art. 2° - São objetivos da Política instituída por esta lei:

- reduzir o processo de exclusão social dos portadores de hanseníase:
II - estimular ações preventivas, terapêuticas, reabilitadoras e legais

relacionadas com a hanseníase:
III - incentivar a participação da sociedade nas iniciativas voltadas para

a prevenção e a erradicação da hanseníase:
IV - divulgar periodicamente informações científicas e éticas em defesa
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da cidadania da população portadora de hansenlase.
Art. 30 - Na implementação da Política de que trata esta lei, serão

observadas as seguintes diretrizes:
- educação preventiva, que compreende um conjunto articulado de

ações e serviços preventivos individuais ou coletivos, com o objetivo de
facilitar o acesso à informação e à orientação, bem como a espaços
destinados ao desenvolvimento integral do cidadão;

II - atenção integral ao portador de hanseniase e sua rede social, que
compreende o conjunto de dispositivos sanitários e socioculturais, que
englobam indicadores de qualidade de vida, qualidade das relações
interpessoais, inclusão social e participação por meio do controle social,
constituídos a partir de uma visão integrada da saúde, visando à redução
de danos:

III - contribuição ao debate sobre a hanseniase e a eliminação do
preconceito contra os portadores, que compreende a divulgação de
estudos e experiências nas áreas de saúde, educação e cidadania,
visando à qualificação do planejamento de ações integradas da política
de erradicação da hanseníase e de combate ao preconceito.

Art. 4 > - Fica instituída a Semana de Combate ao Preconceito e à
Hanseníase, a ser comemorada anualmente na última semana do mês de
janeiro.

Art. 50 - o Poder Executivo regulamentará a Política de que trata esta
lei no prazo de noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 2004.
Maria Olívia. Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N < 1.333/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 1.333/2003. de autoria do Governador do Estado,

que institui e estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do Grupo de
Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria. Auditoria e Político-
Institucionais, foi aprovado no 2 0 turno, com as Emendas n s 1 a 4 ao

Õ



2071

b) Gestor Governamental:
lii - na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - 10-MG -, cargos

das carreiras de:
a) Analista de Gestão:
b) Técnico de Administração Geral;
c) Técnico da Indústria Gráfica:
d) Auxiliar da Indústria Gráfica:
e) Auxiliar de Administração Geral:
Y - no Gabinete Militar do Governador, cargos das carreiras de:
a) Técnico de Aeronave do Gabinete Militar:
b) Comandante de Aeronave do Gabinete Militar.
§ 10 - Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo das

carreiras de Gestor Governamental e Agente Governamental terão
exercício nos órgãos a que se refere o inciso II deste artigo e na
Secretaria de Estado da Fazenda.

§ 2° - O exercício dos servidores a que se refere o § 1° na Secretaria de
Estado da Fazenda será formalizado por meio de resolução conjunta do
titular da Secretaria na qual o cargo de provimento efetivo estiver lotado e
do Secretário de Estado de Fazenda.

Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas por
esta lei são as constantes no Anexo II.

§ 1 0 - As atribuições específicas das carreiras instituídas por esta lei
serão definidas em regulamento.

§ 2 0 - As atribuições cometidas às carreiras instituídas por esta lei que
demandarem conhecimento específico serão desempenhadas,
exclusivamente, por servidor público legalmente habilitado para seu
exercício.

Art. 5` - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei nos
quadros de pessoal dos órgãos e da entidade a que se refere o art. 3°
será definida em decreto e fica condicionada à anuência dos órgãos e da
entidade envolvidos e à aprovação da SEPLAG, observado o interesse da
Administração.
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Parágrafo único - No caso de extinção ou criação de órgão ou entidade,
a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
da SEPLAG.

Art. 6 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre órgãos e entidades do Poder Executivo somente serão
permitidas dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - A transferência de servidor nos termos do caput
deste artigo fica condicionada à existência de vaga no órgão ou na
entidade para a qual o servidor será transferido, nos termos da legislação
vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo servidor.

Art. 7 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei para órgão ou entidade em que não haja a carreira
a que pertence o servidor somente será permitida para o exercício de
cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 8' - Os servidores que. após a publicação desta lei, ingressarem.
por meio de concurso público, nas carreiras do Grupo de Atividades de
Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria e Político-Institucionais
terão carga horária semanal de trabalho de:

- trinta ou quarenta horas, conforme definido em edital de concurso
público, para os cargos das carreiras de Gestor Governamental, Analista
de Gestão. Técnico de Administração Geral e Técnico da Indústria
Gráfica:

II - trinta horas para os cargos das carreiras de Técnico de Aeronave do
Gabinete Militar e Comandante de Aeronave do Gabinete Militar.

Capítulo II
Da Carreira

Seção 1
Do Ingresso

Art. 90 - o ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende
de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-
se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira.

Art. 10 - 0 ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende
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de comprovação de habilitação mínima em:
- nível superior, conforme definido no edital do concurso público, para

as carreiras de Gestor Governamental e Analista de Gestão;
II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso público,

para as carreiras de Técnico de Administração Geral, Técnico da
Indústria Gráfica, Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e Comandante
de Aeronave do Gabinete Militar.

Parágrafo único - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível superior a formação em educação superior, que compreende

curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;

II - nível intermediário a formação em ensino médio ou em curso de
educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação.

Art. 11 - Não haverá ingresso nas carreiras de Oficial de Serviços
Operacionais, Auxiliar de Serviços Governamentais, Agente
Governamental. Auxiliar de Administração Geral e Auxiliar da Indústria
Gráfica.

Art. 12 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas por
esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá conter as
seguintes etapas sucessivas:

- provas ou provas e títulos;
II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário:
III - prova de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
IV - curso de formação técnico-profissional, se necessário, na forma de

regulamento.
Parágrafo único - As instruções reguladoras dos concursos públicos

serão publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as
especificidades das atribuições do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
11 - as matérias sobre as quais versarão as provas e seus respectivos
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programas:
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas:
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do concurso:
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira;
VIII - a carga horária de trabalho.
Art. 13 - Concluído o concurso público e homologados os resultados, a

nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação
e ao prazo de validade do concurso.

§ 1 0 - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data de
sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 2 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do
parágrafo único do art. 12:

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
necessário:

III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de
avaliação médica, nos termos da legislação vigente.

Art. 14 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo do
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de concurso
público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo de carreira do
Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria e
Político-Institucionais, com jornada equivalente à do cargo de origem,
cuja remuneração, incluídos adicionais, gratificações e vantagens
pessoais, for superior à remuneração do cargo de carreira instituída por
esta lei, poderá perceber a diferença a título de vantagem pessoal
nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da
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remuneração dos servidores estaduais.
Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput" deste

artigo. não serão computados os adicionais a que se refere o art. 118 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 15 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 16 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que
pertence.

Parágrafo único - Farà jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício:
li - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no mesmo

grau;
III - ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos das normas
legais pertinentes.

Art. 17 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ 10 - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

1 - encontrar-se em efetivo exercício:
li - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no

mesmo nível;
III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias, desde a sua promoção anterior, nos termos das normas
legais pertinentes:

IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual
pretende ser promovido;



V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira
para implementação de tais atividades.

§ 2° - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido
dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao
percebido pelo servidor no momento da promoção.

§ 3 - Para fins de promoção nas carreiras de Técnico de Indústria
Gráfica, quinze anos de experiência comprovada em tecnologia gráfica.
na forma de regulamento, equivalem à escolaridade de nível superior
exigida como requisito para promoção ao nível IV.

Art. 18 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor considerado
apto será posicionado no segundo grau do nível de ingresso na carreira.

Art. 19 - A contagem do prazo para fins da primeira promoção e da
segunda progressão terá início após a conclusão do estágio probatório.
desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 20 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de progressão
ou promoção, na hipótese de formação complementar ou superior àquela
exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado na carreira,
relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do disposto no
"caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado
seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer vantagem
pecuniária, salvo para concessão do Adicional de Desempenho - ADE.

Art. 21 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que, no
período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que seja:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo:
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II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os
casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação específica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do "caput" deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 22 - O curso de formação técnico-profissional a que se refere o
inciso IV do "caput" do art. 12, e as atividades de formação e
aperfeiçoamento a que se refere o inciso V do § 10 do art. 17 serão
desenvolvidas em parceria com a Escola de Governo da Fundação João
Pinheiro.

Capítulo III
Disposições Transitórias

Art. 23 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Motorista. Oficial de Serviços Gerais e Oficia! de Serviços
Governamentais lotados na SEPLAG, na SEF, na AGE, na SEGOV e no
ERMG-BR na data de publicação desta lei ficam transformados em cento
e cinqüenta e dois cargos de provimento efetivo de Oficial de Serviços
Operacionais, ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento
efetivo, que ficam extintos:

- cento e setenta e nove cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
II - oitenta e cinco cargos de Motorista:
III - setenta e cinco cargos de Oficial de Serviços Gerais:
IV - um cargo de Oficial de Serviços Governamentais.
Art. 24 - Os cargos de provimento efetivo de Agente de Administraçáo e

de Telefonista lotados na AGE, no ERMG-BR, na SEF, na SEPLAG e na
SEGOV na data de publicação desta lei ficam transformados em cento e
setenta e três cargos de Auxiliar de Serviços Governamentais,
ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam
extintos:



- quatrocentos e catorze cargos de Agente de Administraçao:
II - doze cargos de Telefonista.
Art. 25 - Os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo e

Técnico Administrativo lotados na AGE, no ERMG-BR, na SEGOV e na
SEPLAG na data de publicação desta lei ficam transformados em
trezentos e oitenta e quatro cargos de provimento efetivo de Agente
Governamental, ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento
eletivo, que ficam extintos:

- duzentos e quarenta e sete cargos de Auxiliar Administrativo;
li - vinte e dois cargos de Técnico Administrativo.
Art. 26 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Gestor

Governamental, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento eletivo de Analista da Administração,
Analista da Cultura, Analista da Saúde, Analista de Atividade Fazendária,
Analista de Ciência e Tecnologia, Analista de Comunicação Social,
Analista de Esportes, Analista de Obras Públicas, Analista de
Planejamento, Analista do Trabalho e da Assistência Social à Criança e
ao Adolescente e Analista em Agropecuária lotados na AGE. no ERMG-
BR, na SEGOV e na SEPLAG e no Gabinete Militar do Governador na
data de publicação desta lei transformados em quinhentos e vinte e dois
cargos de provimento efetivo de Gestor Governamental:

II - ficam criados duzentos e oitenta e quatro cargos de provimento
efetivo de Gestor Governamental.

Art. 27 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Gestão, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista Gráfico, Analista
em Administração. Analista de Apoio Técnico e Analista de Comunicação
Social lotados na 10-MG na data de publicação desta lei transformados
em vinte e nove cargos de provimento efetivo de Analista de Gestão;

11 - ficam criados oito cargos de provimento efetivo de Analista de
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Gestão.
Art. 28 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico

de Administração Geral, previsto no Anexo 1. são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Auxiliar de Apoio Técnico e Técnico Administrativo lotados na 10-MG na
data de publicação desta lei transformados em trinta e seis cargos de
provimento efetivo de Técnico de Administração Geral.

II - ficam criados trinta e dois cargos de Técnico de Administração
Geral.

Art. 29 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico
da Indústria Gráfica, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Operador de Editor de
Texto, Auxiliar Gráfico e Técnico Gráfico lotados na 10-MG na data de
publicação desta lei transformados em cento e sessenta e dois cargos de
provimento efetivo de Técnico da Indústria Gráfica;

II - ficam criados oito cargos de provimento efetivo de Técnico da
Indústria Gráfica.

Art. 30 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Oficial de Serviços Gerais, Motorista, Telefonista e Agente de
Administração lotados na IO-MG na data de publicação desta lei ficam
transformados em trinta cargos de provimento efetivo de Auxiliar de
Administração Geral, ressalvados os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, que ficam extintos:

- quarenta e um cargos de Agente de Administração:
II - trinta e dois cargos de Oficial de Serviços Gerais:
III - quatro cargos de Telefonista:
IV - sete cargos de Motorista;
V - três cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
Art. 31 - Os cargos de provimento efetivo de Agente Gráfico lotados na

IO-MG na data de publicação desta lei ficam transformados em vinte e
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quatro cargos de provimento efetivo de Auxiliar da Indústria Gráfica,
ressalvados vinte e quatro cargos vagos de provimento efetivo de Agente
Gráfico, que ficam extintos.

Art. 32 - Os cargos de provimento efetivo de Técnico em Manutenção
de Aeronave lotados no Gabinete Militar do Governador na data de
publicação desta lei ficam transformados em quatro cargos de provimento
efetivo de Técnico de Aeronave do Gabinete Militar, ressalvado um cargo
vago de provimento efetivo de Técnico de Manutenção de Aeronave, que
fica extinto.

Art. 33 - Os cargos de provimento efetivo de Comandante de Aeronave
lotados no Gabinete Militar do Governador na data de publicação desta lei
ficam transformados em quatro cargos de provimento efetivo de
Comandante de Aeronave do Gabinete Militar.

Art. 34 Ficam extintos, nos quadros de pessoal dos órgãos a seguir
relacionados, os seguintes cargos vagos de provimento efetivo:

- na AGE, no ERMG-BR, na SEF. na SEGOV e na SEPLAG:
a) sete cargos de Agente de Comunicação Social:
b) treze cargos de Agente de Serviços de Manutenção:
c) um cargo de Agente de Telecomunicações:
d) quatro cargos de Agente Gráfico:
II - na AGE, no ERMG-BR. na SEGOV e na SEPLAG:
a) cinco cargos de Auxiliar em Agropecuária:
b) dois cargos de Auxiliar Gráfico:
c) dois cargos de Técnico Gráfico.
Art. 35 - A identificação dos cargos de provimento efetivo

transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreto.
Art. 36 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem

ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado nos órgãos ou na
entidade relacionados no art. 3 serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante do
Anexo IV.

Art. 37 - Ao servidor público que, na data de publicação desta lei, for

^Á AC



2081

ocupante de cargo de provimento efetivo lotado em órgâo ou na entidade
a que se refere o art. 30 será concedido o direito de optar por não ser
enquadrado na estrutura das carreiras instituídas por esta lei, observado
o seguinte:

- a opção de que trata o "caput' deste artigo deverá ser formalizada
por meio de requerimento escrito dirigido ao titular do órgão ou da
entidade de lotação do cargo ocupado pelo servidor;

li - o prazo para a opção a que se refere o "caput' deste artigo será de
noventa dias contados da data de publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento.

§ 1 - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 2° - O servidor que optar pelo não-enquadramento na forma deste
artigo não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.

Art. 38 - Na ocorrência da opção prevista no art. 37, a transformação do
cargo ocupado pelo servidor em cargo de carreira constante no Anexo 1,
nos termos dos arts. 23 a 33 desta lei, somente se efetivará após a
vacância do cargo original.

Art. 39 - Fica assegurado ao servidor enquadrado nas carreiras
instituídas por esta lei, nos termos do art. 36. bem como ao que fizer a
opção de que trata o art. 37, o direito previsto no art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 40 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por
esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista no
Anexo 1.

Parágrafo único - O vencimento básico dos cargos das carreiras
instituídas por esta lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à
carga horária de trabalho do servidor.

Art. 41 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a
que se refere o art. 36 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
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da lei a que se refere o art. 40, e abrangerão critérios que conciliem:
- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor;

II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado por
esta lei:

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido pelo
servidor na data de publicação do decreto a que se refere o "caput deste
artigo.

§ 1 - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor público na data de publicação do
decreto que as estabelecer.

§ 2° - O texto do decreto que estabelecer as regras de posicionamento
ficará disponível, para consulta pública, na página da SEPLAG na
internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à data de sua
publicação, após notícia prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.

Art. 42 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que trata o art.
36 somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer as
tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei. bem
como do decreto a que se refere o art. 41.

§ 1° - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
somente produzirão efeitos após sua publicação.

§ 2° - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de posicionamento
de que trata o caput deste artigo, sera mantido o valor do vencimento
básico percebido pelo servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei na data de publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento, acrescido das vantagens previstas na
legislação vigente.

§ 3° - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
serão formalizados por meio de resolução conjunta do titular da
Secretaria na qual o cargo de provimento efetivo estiver lotado ou à qual
o órgão autônomo ou entidade estiver vinculada e do Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão.
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Art. 43 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a Lei
n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido efetivado em
decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, será transformado
em cargo das carreiras instituídas por esta lei, observada a correlação
estabelecida no Anexo IV.

§ 1 - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

2' - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput" deste
artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os
arts. 36 e 41.

§ 3° - O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10.254. de
1990, que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei apenas para fins de percepção do
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que for
posicionado, observadas as regras de enquadramento e posicionamento
a que se referem os arts. 36 e 41 e mantida a expressão "função pública",
com a mesma denominação do cargo em que for posicionado.

§ 4° - A função pública de que trata o § 3° deste artigo será extinta com
a vacância.

§ 5° - O quantitativo dos cargos a que se refere o §1° e das funções
públicas de que trata o § 30 deste artigo é o constante no Anexo III.

Art. 44 - O servidor inativo será enquadrado nas estruturas das carreiras
instituídas por esta lei na forma da correlação estabelecida no Anexo IV
apenas para fins de percepção do vencimento básico correspondente ao
nível e ao grau em que for posicionado, observadas as regras de
posicionamento estabelecidas para os servidores ativos, levando-se em
consideração para tal fim o cargo ou a função em que se deu a
aposentadoria, respeitados os direitos adquiridos decorrentes das Leis
n o s 9.266. de 18 de setembro de 1986: 9.529, de 29 de dezembro de
1987: 9.532, de 30 de dezembro de 1987, e 14.683: de 30 de julho de
2003.
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Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à opção
de que trata o art. 37, com as mesmas regras estabelecidas para o
servidor ativo.

Art. 45 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho dos
servidores que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes de
cargos de provimento efetivo transformado em cargo das carreiras
instituídas por esta lei.

§ 1' - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos servidores que.
na data de publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 2 - A carga horária semanal de trabalho de que trata o 'caput" deste
artigo é de:

- trinta ou quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados na
SEPLAG, na SEF, na 10-MG e na AUGE, conforme a situação de cada
servidor na data de publicação desta lei:

II - trinta horas para os ocupantes de cargos de provimento efetivo
lotados na SEGOV, na AGE, no ERMG-BR, no ERMG-RJ e no Gabinete
Militar do Governador.

Art. 46 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Maria Olívia. Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa Lucas.

Anexo 1
(a que se refere o parágrafo único do art. l" e os arts. 26 a 29. 36. 38 e

40 da Lei nc , de de de 2004.)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento,

Tesouraria. Auditoria e Político-Institucionais
1.1 - SEPLAG, SEF, SEGOV, AUGE, AGE, ERMG-BR, ERMG-RJ e

Gabinete Militar do Governador:
1.1.1 - Carreira de Oficial de Serviços Operacionais
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais

- A tabela referente ao item 1.1.1 foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 21.12.2004.

1. 1.2 - Carreira de Auxiliar de Serviços Governamentais

rA__^
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Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
-	A tabela referente ao item 1.1.2 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
1.2 - SEPLAG, SEGOV, AUGE, AGE, ERMG-BR, ERMG-RJ e Gabinete

Militar do Governador:
.2.1 - Carreira de Agente Governamental

Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
-	A tabela referente ao item 1.2.1 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21 .12.2004.
1.2.2 - Carreira de Gestor Governamental
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
-	A tabela referente ao item 1.2.2 foi publicada no "Diário do

Legislativo' de 21 .12.2004.
1.3 - 10-MG
1.3.1 - Estrutura da Carreira de Analista de Gestão
Carga horária de trabalho:30 ou 40 horas semanais

..	A tabela referente ao item 1.3.1 foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 21.12.2004.	 -

1.3.2 - CARREIRA DE TÉCNICO DE ADMINISTRAÇ ÃO GERAL
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
*	A tabela referente ao item 1.3.2 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
1.3.3 - Carreira de Técnico da Indústria Gráfica
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
-	A tabela referente ao item 1.3.3 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
1.3.4 - Carreira de Auxiliar de Administração Geral
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
*	A tabela referente ao item 1.3.4 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
1.3.5 - Carreira de Auxiliar da Indústria Gráfica
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
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A tabela referente ao item 13.5 foi publicada no "Diário do
Legislativo' de 21.12.2004.

1.4 - Gabinete Militar do Governador
1.4.1 - Carreira de Técnico de Aeronave do Gabinete Militar
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
-	A tabela referente ao item 1.4.1 foi publicada no "Diário do

Legislativo de 21.12.2004.
1.4.2 - Carreira de Comandante de Aeronave do Gabinete Militar
Jornada de trabalho: 30 horas semanais

..	A tabela referente ao item 1.4.2 foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 21.12.2004.

Anexo II
(a que se refere o art. 4 da Lei n . de de de 2004.)

Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de Gestão.
Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais

11.1 - SEPLAG, SEF, SEGOV. AUGE. AGE, ERMG-BR. ERMG-RJ e
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:

11.1 .1 - Carreira de Oficial de Serviços Operacionais:
Executar trabalhos de limpeza e conservação: transportar mobiliários e

equipamentos; exercer a vigilância de prédios e áreas; realizar preparo de
alimentos: realizar trabalhos simples de carpintaria, alvenaria e pintura;
dirigir veículos de passageiros e cargas zelando pela segurança das
pessoas e cargas transportadas.

11.1.2 - Carreira de Auxiliar de Serviços Governamentais:
Exercer atividades relacionadas com apoio e atendimento ao público:

examinar processos e redigir informações de rotina; efetuar
levantamentos, anotações, cálculos e registros simples de natureza
contábil; executar atividades de protocolação e controle de material:
executar outras atividades afins

11.2 - SEPLAG. SEGOV. AUGE. AGE, ERMG-BR. ERMG-RJ e
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:

11.2.1 - Carreira de Agente Governamental:
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Executar atividades administrativas, efetuando anotações, controlando
informações, digitando e encaminhando correspondências: analisar
processos e redigir informações, aplicando leis e regulamentos: organizar
e manter atualizados cadastros e outros instrumentos de controle
administrativo: executar atividades de auditoria interna e correição
administrativa: apresentar relatórios de trabalho: realizar levantamento de
dados para subsidiar a execução de projetos: executar os projetos
implantados: exercer e coordenar o acompanhamento das atividades
específicas de cada área; exercer atividades inerentes às competências
do órgão em que estiver lotado, compatíveis com o grau de escolaridade
exigido para o nível do cargo.

11.2.2 - Carreira de Gestor Governamental:
Emitir pareceres e apresentar relatórios de trabalho: realizar pesquisas,

estudos, análises, planejamento, implantação, supervisão, coordenação e
controle de trabalhos: elaborar projetos e planos e implementar sua
execução: planejar e executar políticas públicas de recursos humanos, de
comunicação social e cerimonial, de orçamento, de recursos logísticos e
tecnológicos e de modernização administrativa: planejar, coordenar e
executar as atividades de auditoria interna e correição administrativa:
exercer atividades específicas de nível superior, respeitada a legislação
que regulamenta cada profissão; exercer atividades inerentes às
competências do órgão em que estiver lotado, compatíveis com o grau de
escolaridade exigido para o nível do cargo.

11.3 - 10-MG:
11.3.1 - Carreira de Analista de Gestão: propor, elaborar, coordenar e

executar projetos, programas e atividades administrativas, de saúde e
tecnologia gráfica e atividades referentes à comunicação social, de
acordo com as finalidades da entidade, conforme as competências de sua
respectiva área de atuação, sob coordenação.

11.3.2 - Carreira de Técnico de Administração Geral: executar atividades
de natureza administrativas ou técnico-administrativas e de apoio
logístico ou auxiliar na sua execução, conforme as competências de sua
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respectiva área de atuação, sob coordenação.
11.3.3 - Carreira de Técnico da Indústria Gráfica: exercer atividades

típicas da área gráfica. nas funções de técnico de manutenção,
impressão, fotógrafo de fotolito, montador, gravador, programador gráfico
visual, programador visual de jornal, impressor, operador de editor de
textos, obedecendo a orientação, programação e critérios estabelecidos
pelo seu superior hierárquico.

11.3.4 - Carreira de Auxiliar da Indústria Gráfica: exercer atividades
típicas da área gráfica, nas funções de cortador, encadernador ou
operador: obedecendo a orientação, programação e critérios
estabelecidos pelo seu superior hierárquico.

11.3.5 - Carreira de Auxilar de Administração Geral: executar atividades
administrativas, de telefonia e de apoio logístico de menor complexidade
e responsabilidade: atividades de transporte de passageiros e de cargas:
atividades qualificadas na área de manutenção, pequenos reparos,
expedição gráfica e de jornal e de reprografia e atendimento ao público,
conforme as competências de sua respectiva área de atuação, sob
coordenação.

11.4 - Gabinete Militar do Governador:
11.4.1 - Carreira de Técnico de Aeronave do Gabinete Militar:
Prestar serviço de natureza permanente de reparo, conservação e

manutenção preventiva e corretiva das aeronaves: fazer a limpeza interna
e externa das aeronaves, incluindo lavação e polimento: receber e
estacionar as aeronaves, após os vôos, rebocando-as para o hangar;
acompanhar o abastecimento das aeronves, recolhendo as notas de
abastecimento: colocar a aeronave indisponível, com oportunidade, após
ciência ao fiscal da lnfraero: executar as operações de pista utilizando o
equipamento de segurança: responsabilizar-se pela manutenção do
veículo de pista e do trator de pista: acompanhar, quando designado, a
manutenção das aeronaves em oficinas de terceiros; comunicar
irregularidade encontrada referente à manutenção e reparo das aeronves
e dos veículos de pista; manter os equipamentos em condições
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operacionais, limpos e organizados; verificar, segundo a tripulação, os
equipamentos e documentação das aeronaves, após o cumprimento das
missões: observar as normas de segurança, nas operações de manobra
e reboque de aeronaves, dentro ou fora do hangar; fazer inspeção visual
das partes internas e externas das aeronaves, verificando seu estado
geral; verificar pressão e calibragem de pneus. nível de óleo hidráulico
dos motores de aeronaves, antes de cada vôo; exercer atividades
correlatas.

11.4.2 - Carreira de Comandante de Aeronave do Gabinete Militar:
Transportar, por aeronave, o Governador, o Vice-Governador, membros

de seus gabinetes, Secretários de Estado e outras autoridades
governamentais; trabalhar em conformidade com as normas gerais de
operação para aeronaves civis e com os regulamentos em vigor; pilotar
aeronaves, zelando pela ordem e segurança dos vôos; verificar o
desempenho do co-piloto, alertando-o quando necessário e orientando-o
nos casos imprevistos; elaborar o piano de vôo ou determinar a sua
elaboração para cada viagem, submetendo-o à aprovação das
autoridades controladoras do tráfego aéreo; verificar e apontar os defeitos
apresentados pelos aparelhos e providenciar o seu reparo; testar as
condições de funcionamento dos motores depois de reparados seus
defeitos; verificar se a aeronave está abastecida para executar o vôo em
quaisquer condições; desempenhar tarefas afins.

Anexo III
(a que se refere o § 5° do art. 43 da Lei n' , de de de 2004.)

Quantitativo de Cargos Resultantes da Efetivação de Funções Públicas
pela Emenda à Constituição W49/2001 e de Funções Públicas não

Efetivadas
111.1 - SEPLAG, SEF, AGE, SEGOV. AUGE. ERMG-BR e ERMG-RJ
*, A tabela referente ao item 111.1 foi publicada no 'Diário do Legislativo

de 21.12.2004.
111.2 - SEPLAG, AGE, SEGOV, AUGE, ERMG-BR e ERMG-RJ
- A tabela referente ao item 111.2 foi publicada no "Diário do Legislativo"



de 21.12.2004.
111.3 - 10-MG
* A tabela referente ao item 111.3 foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 21 .12.2004.
111.4 - Gabinete Militar do Governador
•.. A tabela referente ao item 111.4 foi publicada no "Diário do Legislativo

de 21 .12.2004.
Anexo IV

(a que se referem os arts. 36, 43 e 44 da Lei n de de de 2004.)
Tabelas de Correlação para a Transformação de Cargos

lV.1 - Cargos com exercício na SEPLAG. na SEGOV, na SEF, na AGE,
no ERMG-BR. no ERME-RJ, na AUGE e no Gabinete Militar do
Governador

* A tabela referente ao item IV.1 foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 21 .12.2004.

IV.2 - Cargos com exercício na SEPLAG. na SEGOV. na AGE. no
ERMG-BR, no ERMG-RJ e na AUGE

* A tabela referente ao item IV.2 foi publicada no "Diário do Legislativo'
de 21.12.2004.

lV.3 - Cargos com exercício na Imprensa Oficial
.. A tabela referente ao item lV.3 foi publicada no 'Diário do Legislativo"

de 21.12.2004.
IV.4 - Cargos com exercício no Gabinete Militar
* A tabela referente ao item IV.4 foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 21.12.2004.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.336/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.336/2003, de autoria do Governador do Estado,

que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo, foi aprovado no 20
turno, com as Emendas n°s 1 a 4 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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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° 1.336/2003
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 1° - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras do
Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
do Poder Executivo:

- Gestor Ambiental;
II - Analista Ambiental;
III - Técnico Ambiental;
IV - Auxiliar Ambiental.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e o

número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua
área de atuação:

II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus,
escalonados em função do grau de responsabilidade e das atribuições da
carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
remuneração. quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos em
lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em lei
complementar:

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de
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provimento em comissão de órgão ou de entidade:
V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da

mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus. com  os
mesmos requisitos de capacitação e a mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades:

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo
nível de determinada carreira.

Art. 30 - Os cargos das carreiras instituídas por esta lei são lotados nos
quadros de pessoal dos seguintes órgão e entidades do Poder Executivo:

- na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD -, os cargos das carreiras de Gestor Ambiental,
Técnico Ambiental e Auxiliar Ambiental:

II - no Instituto Estadual de Florestas - IEF -. no Instituto Mineiro de
Gestão das Aguas - IGAM - e na Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -, os cargos das carreiras de Analista Ambiental, Técnico
Ambiental e Auxiliar Ambiental.

Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas por
esta lei são as constantes no Anexo II.

§ 1 - As atribuições específicas dos cargos das carreiras instituídas por
esta lei serão definidas em regulamento.

§ 2 0 - As atribuições dos cargos das carreiras de Analista Ambiental e
de Técnico Ambiental têm natureza de atividade exclusiva de Estado,

§ 30 - As condições para o exercício das atribuições dos cargos das
carreiras de Técnico Ambiental e de Analista Ambiental. em especial as
relacionadas às ações de fiscalização, serão definidas em regulamento.

Art. 50 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei nos
quadros de pessoal do órgão e das entidades relacionados no art. 30 será
definida em decreto e fica condicionada à anuência do órgão ou das
entidades envolvidos e à aprovação da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG -, observado o interesse da
Administração.

Parágrafo único - No caso de extinção ou criação de órgão ou entidade,
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a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
da SEPLAG.

Art. 6 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo somente
serão permitidas dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - A transferência de servidor nos termos do "caput"
deste artigo fica condicionada à existência de vaga no órgão ou na
entidade para o qual o servidor será transferido, nos termos da legislação
vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo servidor.

Art. 70 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei para órgão ou entidade em que não haja a carreira
a que pertence o servidor somente será permitida para o exercício de
cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 8° - Os servidores que, após a publicação desta lei. ingressarem em
cargo de carreira instituída por esta lei terão carga horária semanal de
trabalho de trinta ou quarenta horas, conforme definido no edital do
concurso público.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 90 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende
de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-
se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira.

Art. 10 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende
de comprovação de habilitação mínima em:

- nível superior, conforme definido no edital do concurso, para as
carreiras de Gestor Ambiental e de Analista Ambiental;

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso, para a
carreira de Técnico Ambiental.

Parágrafo único - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível superior a formação em educação superior, que compreende
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curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional;

II - nível intermediário a formação em ensino médio ou em curso de
educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional.

Art. 11 - Não haverá ingresso na carreira de Auxiliar Ambiental.
Art. 12 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas por

esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá conter as
seguintes etapas sucessivas:

- provas ou provas e títulos;
II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário:
III - prova de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
IV - curso de formação técnico-profissional, se necessário.
§ 10 - Para o cargo de Técnico Ambiental. durante a primeira etapa,

poderá ser exigido exame de habilidade específica. conforme dispuser o
edital do concurso.

§ 20 - As instruções reguladoras do concurso público serão publicadas
em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades das atribuições
do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos

programas:
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do concurso;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos:
b) de estar em dia com as obrigações militares:
Vil - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira:
VIII - a carga horária semanal de trabalho.
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Art. 13 - Concluído o concurso público e homologados os resultados, a
nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação
e ao prazo de validade do concurso.

§ 1 0 - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data de
sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 2 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do § 20 do
art. 12;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
necessário:

III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de
avaliação médica, nos termos da legislação vigente.

Art. 14 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo do
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de concurso
público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo de carreira do
Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
com jornada equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração,
incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais. for superior à
remuneração do cargo de carreira instituída por esta lei, poderá perceber
a diferença a título de vantagem pessoal nominalmente identificada,
sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores
estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput' deste
artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o art. 118 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 15 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 16 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
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encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que
pertence.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício:
li - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no mesmo

grau:
III - ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos das normas
legais pertinentes.

Art. 17 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ 1 0 - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no

mesmo nível;
III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias desde a sua promoção anterior, nos termos das normas
legais pertinentes:

IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual
pretende ser promovido:

V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira
para implementação de tais atividades.

§ 2° - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido
dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao
percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 18 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor considerado
apto será posicionado no segundo grau do nível de ingresso na carreira.

Art. 19 - A contagem do prazo para fins da primeira promoção e da
segunda progressão terá início após a conclusão do estágio probatório.
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desde que o servidor tenha sido aprovado.
Art. 20 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade

adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para progressão ou
promoção, na hipótese de formação complementar ou superior àquela
exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada
com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do disposto no
"caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado
seu aproveitamento para concessão de qualquer vantagem pecuniária.
salvo para concessão do Adicional de Desempenho - ADE.

Art. 21 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que no
período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que seja:
a) suspenso:
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo:
li - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação especifica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do "caput" deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período anterior ao
afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva avaliação
periódica de desempenho individual.

Art. 22 - O curso de formação técnico-profissional a que se refere inciso
IV do "caput" do art. 12 e as atividades de formação e aperfeiçoamento a
que se refere o inciso V do § 1° do art. 17 serão desenvolvidos em
parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais
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Art. 23 - Para a obtenção do numero de cargos da carreira de Gestor
Ambiental, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração e
Analista de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel lotados na
SEMAD na data da publicação desta lei transformados em dezenove
cargos de provimento efetivo de Gestor Ambiental:

II - ficam criados cinqüenta e quatro cargos de provimento efetivo de
Gestor Ambiental.

Art. 24 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
Ambiental, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista de Ciência e
Tecnologia, Assistente de Ciência e Tecnologia. Pesquisador e
Pesquisador Pleno lotados na FEAM, os cargos de provimento efetivo de
Analista de Florestas e Biodiversidade, Analista de Administração,
Analista de Apoio Técnico e Especialista em Floresta e Biodiversidade
lotados no IEF e os cargos de provimento efetivo de Analista da
Administração, Analista de Recursos Hídricos e Especialista em Recursos
Hídricos lotados no IGAM na data da publicação desta lei transformados
em seiscentos e quarenta e sete cargos de provimento efetivo de Analista
Ambiental;

II - ficam criados trezentos e vinte cargos de provimento efetivo de
Analista Ambiental.

Art. 25 - Os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo.
Técnico de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Técnico
Administrativo e Auxiliar de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável lotados na SEMAD, os cargos de provimento efetivo de
Técnico de Atividade de Pesquisa lotados na FEAM, os cargos de
provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, Técnico Administrativo,
Técnico de Recursos Hídricos e Auxiliar de Recursos Hídricos lotados no
IGAM e os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Técnico, Técnico de
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Defesa Ambiental, Auxiliar Administrativo, Técnico Administrativo e
Técnico Florestal lotados no IEF na data de publicação desta lei ficam
transformados em quatrocentos e cinqüenta cargos de provimento efetivo
de Técnico Ambiental, ressalvados noventa e oito cargos vagos de
provimento efetivo de Auxiliar Administrativo lotados no IEF, que ficam
extintos.

Art. 26 - Os cargos de provimento efetivo de Agente de Administração
lotados na SEMAD, os cargos de provimento efetivo de Auxiliar de
Atividade de Pesquisa lotados na FEAM, os cargos de provimento efetivo
de Agente de Administração, Agente de Serviços Hídricos, Ajudante de
Serviços Gerais, Ajudante de Serviços Hídricos, Motorista e Oficial de
Serviços Gerais lotados no IGAM e os cargos de provimento efetivo de
Guarda-Parques, Viveirista, Ajudante de Serviços Gerais, Motorista.
Oficial de Serviços Gerais. Telefonista e Agente de Administração lotados
no IEF na data da publicação desta lei ficam transformados em cento e
setenta e sete cargos de provimento efetivo de Auxiliar Ambiental,
ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam
extintos:

- trinta e dois cargos de Guarda-Parques lotados no IEF:
II - vinte e três cargos de Motorista, sendo vinte e um lotados no IEF e

dois lotados no IGAM:
III - vinte e oito cargos de Oficial de Serviços Gerais lotados no IEF;
IV - quatrocentos e quatro cargos de Viveirista lotados no IEF:
V - dez cargos de Ajudante de Serviços Hídricos lotados no IGAM:
VI - cento e quarenta e três cargos de Agente de Administração, sendo

cento e vinte e dois lotados no IEF, nove lotados na SEMAD e doze
lotados no IGAM;

VII - doze cargos de Agente de Serviços Hídricos lotados no IGAM:
VIII - dezoito cargos de Auxiliar de Atividades de Pesquisa lotados na

FEAM:
IX - um cargo de Telefonista lotado no IEF.
Art. 27 - Ficam extintos os seguintes cargos vagos de provimento
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efetivo:
- dezoito cargos de Ajudante de Serviços Gerais, sendo um lotado na

SEMAD, dezesseis lotados no IEF e um lotado no IGAM:
II - vinte e cinco cargos de Guia-Florestal lotados no IEF:
III - cinco cargos de Agente de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável lotados na SEMAD.
Art. 28 - A identificação dos cargos de provimento efetivo

transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreto.
Art. 29 - Os servidores que, na data da publicação desta lei, forem

ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas
entidades relacionados no art. 3 serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1. conforme a tabela de correlação constante no
Anexo IV.

Art. 30 - Ao servidor que, na data da publicação desta lei, for ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas entidades
relacionados no art. 3, será concedido o direito de optar por não ser
enquadrado na estrutura das carreiras instituídas por esta lei, observado
o seguinte:

- a opção a que se refere o "caput" deste artigo deverá ser formalizada
por meio de requerimento escrito, dirigido ao titular do órgão ou da
entidade de lotação do cargo ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o "caput" deste artigo será de
noventa dias contados da data da publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento.

§ 1 0 - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 2 - O servidor que optar pelo não-enquadramento. na  forma deste
artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.

Art. 31 - Na ocorrência da opção prevista no art. 30, a transformação,
nos termos dos arts. 23 a 26 desta lei, do cargo ocupado pelo servidor em
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cargo de carreira constante no Anexo 1 somente se efetivará após a
vacância do cargo original.

Art. 32 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas carreiras
instituídas por esta lei. nos termos do art. 29. bem como ao que fizer a
opção de que trata o art. 30, o direito previsto no art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 33 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por
esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista no
Anexo 1.

Parágrafo único - O vencimento básico dos cargos das carreiras
instituídas por esta lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à
carga horária semanal de trabalho do servidor.

Art. 34 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a
que se refere o art. 29 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
da lei de que trata o art. 33, e abrangerão critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor:
II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado por

esta lei:
III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido pelo

servidor na data da publicação do decreto a que se refere o "caput".
§ 1 - As regras de posicionamento não acarretarão redução da

remuneração percebida pelo servidor na data da publicação do decreto
que as estabelecer.

§ 2' - O texto do decreto que estabelecer as regras de posicionamento
ficará disponível, para consulta pública, na página da SEPLAG na
internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à data de sua
publicação, após noticia prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.

Art. 35 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de
cargos de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que trata
o art. 29 somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer as
tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei, bem
como do decreto a que se refere o art. 34.



§ 1 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
somente produzirão efeitos após sua publicação.

§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de posicionamento
de que trata o 'caput" deste artigo, será mantido o valor do vencimento
básico percebido pelo servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei na data da publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento, acrescido das vantagens previstas na
legislação vigente.

§ 3 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
serão formalizados por meio de resolução conjunta do Secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do Secretário
de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 36 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a Lei
n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido efetivado em
decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado será transformado
em cargo de carreira instituída por esta lei, observada a correlação
estabelecida no Anexo IV.

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 2- - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput" deste
artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os
arts. 29 e 34.

§ 3) - O detentor de função pública a que se refere a Lei n 10.254. de
1990. que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei apenas para percepção do vencimento
básico correspondente ao nível e ao grau em que for posicionado,
observadas as regras de enquadramento e posicionamento a que se
referem os arts. 29 e 34 e mantida a identificação como 'função pública",
com a mesma denominação do cargo em que for posicionado.

§ 4) - A função pública de que trata o § 30 deste artigo será extinta com
a vacância.
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§ 5° - O quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° e das funções
públicas de que trata o § 3 deste artigo é o constante no Anexo III.

Art. 37 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das carreiras
instituídas por esta lei, na forma da correlação constante no Anexo IV,
apenas para percepção do vencimento básico correspondente ao nível e
ao grau em que for posicionado, observadas as regras de posicionamento
estabelecidas para os servidores ativos, levando-se em consideração,
para tal fim, o cargo ou a função em que se deu a aposentadoria,
respeitados os direitos adquiridos decorrentes da Lei n° 9.532. de 30 de
dezembro de 1987, e da Lei n° 14.683, de 30 de julho de 2003.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à opção
de que trata o art. 30, com as mesmas regras estabelecidas para o
servidor ativo.

Art. 38 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho dos
servidores que, na data da publicação desta lei, forem ocupantes de
cargos de provimento efetivo transformados em cargos das carreiras
instituídas por esta lei.

§ 1' - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos servidores que,
na data da publicação desta lei. forem detentores de função pública.

§ 2 - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput" deste
artigo é de:

- trinta horas para os servidores da SEMAD;
II - trinta ou quarenta horas para os servidores do IEF, conforme a

situação de cada servidor na data da publicação desta lei:
III - trinta ou quarenta horas para os servidores do IGAM, conforme a

situação de cada servidor na data da publicação desta lei:
IV - quarenta horas para os servidores da FEAM.
Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino Augusto.

Anexo 1
(a que se referem os arts. 1°, parágrafo único, 23, 24, 29, 31 e 33 da Lei
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n° de de de 2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável
1.1 - SEMAD, IEF, IGAM E FEAM
1.1.1 - Auxiliar Ambiental
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
*	A tabela referente ao item 1.1.1 foi publicada no "Diário do

Legislativo' de 2112.2004.
1. 1.2 -Técnico Ambiental
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
-	A tabela referente ao item 1.1.2 foi publicada no "Diário do

Legislativo de 21.12.2004.
1.2 - IEF. IGAM E FEAM
1.2.1 - Analista Ambiental
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

*	A tabela referente ao item 1.2.1 foi publicada no 'Diário do
Legislativo" de 21.12.2004.

1.3 - SEMAD
1.3.1 - Gestor Ambiental
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
*	A tabela referente ao item 1.3.1 foi publicada no "Diário do

Legislativo de 21.12.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 40 da Lei n° . de de de 2004)
Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
11.1 - SEMAD. IEF, IGAM E FEAM
11.1.1 - Auxiliar Ambiental: desenvolvimento das atividades técnicas e

logísticas, de nível básico, relativas ao exercício das competências
constitucionais e legais a cargo dos órgãos e das entidades em que sào
lotados os cargos das carreiras do Grupo de Atividades de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em especial:
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a) prestação de suporte e apoio técnico especializado às atividades dos
Gestores. Analistas e Técnicos Ambientais;

b) execução de processos voltados para as áreas de conservação,
pesquisa, proteção, defesa ambiental e dos recursos hídricos.

11.1.2 - Técnico Ambiental: desempenho das atividades técnicas e
logísticas de nível intermediário relativas ao exercício das competências
constitucionais e legais a cargo dos órgãos e das entidades em que são
lotados os cargos das carreiras do Grupo de Atividades de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em especial:

a) prestação de suporte e apoio técnico especializado às atividades do
Gestor e do Analista Ambiental, bem como a execução de atividades de
fiscalização, sob a coordenação do Analista Ambiental:

b) execução de atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e
informações especializadas voltadas para as atividades finalísticas;

c) orientação e controle de processos voltados para as áreas de
conservação, pesquisa, proteção e defesa ambiental e dos recursos
hídricos.

11.2 - IEF, IGAM E FEAM
11.2.1 - Analista Ambiental: desenvolvimento das atividades técnicas e

logísticas de nível superior relativas ao exercício das competências
constitucionais e legais a cargo dos órgãos e das entidades em que são
lotados os cargos das carreiras do Grupo de Atividades de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em especial as que se
relacionem com:

a) regulação, controle, fiscalização, licenciamento, perícia e auditoria
ambiental:

b) monitoramento ambiental;
c) gestão, proteção e controle da qualidade ambiental;
d) ordenamento dos recursos naturais;
e) conservação dos ecossistemas, da flora e da fauna, incluindo a

administração das unidades de conservação;
f) manejo florestal e silvicultura:
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g) estímulo e difusão de tecnologia, informação e educação ambientais.
11.3 - SEMAD
11.3.1 - Gestor Ambiental: desempenho das atividades técnicas e

logísticas de nível superior relativas ao exercício das competências
constitucionais e legais a cargo da SEMAD. especialmente:

a) formulação das políticas estaduais do meio ambiente afetas a:
1 - regulação. gestão e ordenamento do uso e do acesso aos recursos

ambientais;
•2 - melhoria da qualidade ambiental e uso sustentável dos recursos

naturais:
3 - integração da gestão ambiental:
4 - gestão de recursos hídricos-,
5 - conservação da biodiversidade e do desenvolvimento florestaL
b) estudos e propostas de instrumentos estratégicos para a

implementação das políticas estaduais de meio ambiente e para seu
acompanhamento, avaliação e controle, bem como o desenvolvimento de
estratégias e proposição de soluções para integração de políticas
ambientais e setoriais, com base nos princípios e nas diretrizes do
desenvolvimento sustentável.

Anexo III
(a que se refere o § 5° do art. 36 da Lei n", de de de 2004)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à
Constituição n° 49/2001 e das Funções Públicas não Efetivadas do Grupo

de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- A tabela referente ao Anexo III foi publicada no Diário do Legislativo"

de 21.12.2004.
Anexo IV

(a que se referem os arts. 29. 36 e 37 da Lei n de de de 2004)
Tabelas de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
IV.1 - SEMAD. IEF, IGAM E FEAM
IV.1 .1 -Auxiliar Ambiental
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* A tabela referente ao item IV.1.1 foi publicada no 'Diário do
Legislativo" de 21 .12.2004.

IV. 1 .2 - Técnico Ambiental
- A tabela referente ao item IV.1.2 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
IV.2 - IEF, IGAM E FEAM
lV.2.1 - Analista Ambiental
- A tabela referente ao item IV.2.1 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
IV.3 - SEMAD
lV.3.1 - Gestor Ambiental
- A tabela referente ao item lV.3.1 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.337/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.337/2003, de autoria do Governador do Estado,

que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder
Executivo, foi aprovado no 2 turno na forma do Substitutivo n 1 ao
vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, 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° 1.337/2003
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder

Executivo.
Capítulo 1

Disposições Gerais
Art. 1°— Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras do

Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo:
- Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde:
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II - Técnico de Atenção à Saúde;
III - Técnico de Gestão da Saúde;
IV - Analista de Atenção à Saúde:
V - Especialista em Políticas e Gestão da Saúde:
VI - Auxiliar de Apoio da Saúde:
Vil - Técnico Operacional da Saúde:
VIII - Analista de Gestão e Assistência à Saúde:
IX - Profissional de Enfermagem;
X - Médico:
XI - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia;
XII - Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia:
XIII - Analista de Hematologia e Hemoterapia:
XIV - Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia;
XV - Auxiliar de Saúde e Tecnologia:
XVI - Técnico de Saúde e Tecnologia;
XVII - Analista de Saúde e Tecnologia.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e o

número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
Art. 20_ Para os efeitos desta lei, considera-se:

- Sistema Estadual de Gestão da Saúde o sistema integrado pela
Secretaria de Estado de Saúde - SES -. pela Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, pela Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS - e pela
Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, com a finalidade de promover a
gestão administrativa das políticas públicas de saúde no Estado de Minas
Gerais;

II - grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua
área de atuação;

III - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus.
escalonados em função do grau de responsabilidade e das atribuições da
carreira:
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IV - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação.
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos em
lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em lei
complementar:

V - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de
provimento em comissão de órgão ou de entidade:

VI - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades:

VII - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo
nível de determinada carreira.

Art. 30 - Os cargos das carreiras instituídas por esta lei são lotados nos
quadros de pessoal dos seguintes órgão e entidades do Poder Executivo:

- na SES, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde;
b) Técnico de Atenção à Saúde:
c) Técnico de Gestão da Saúde:
d) Analista de Atenção à Saúde:
e) Especialista em Políticas e Gestão da Saúde:
II - na FHEMIG, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Apoio da Saúde:
b) Técnico Operacional da Saúde:
c) Analista de Gestão e Assistência à Saúde;
d) Profissional de Enfermagem:
e) Médico:
III - na HEMOMINAS, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia:
b) Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia;
c) Analista de Hematologia e Hemoterapia:
d) Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia:
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IV - na FUNED, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Saúde e Tecnologia:
b) Técnico de Saúde e Tecnologia:
c) Analista de Saúde e Tecnologia.
Art. 4 > - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas por

esta lei são as constantes no Anexo II.
§ 1°As atribuições específicas dos cargos das carreiras institu idas por

esta lei serão definidas em regulamento.
§ 20 - As condições do exercício das atividades de vigilância sanitária,

auditoria assistencial, regulação e epidemiologia serão definidas em lei
específica.

Art. 5 - Compete à SES, observadas as normas e diretrizes da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -, definir e
coordenar a Política de Recursos Humanos no âmbito do Sistema
Estadual de Gestão da Saúde.

Art. 6° - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei nos
quadros de pessoal do órgão e das entidades relacionados no art. 3° será
definida em decreto e fica condicionada à anuência do órgão e das
entidades envolvidos e à aprovação da SEPLAG, observado o interesse
da Administração.

Parágrafo único - No caso de extinção ou criação de órgão ou entidade,
a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
da SEPLAG.

Art. 7 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo somente
serão permitidas dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - A transferência de servidor nos termos do "caput
deste artigo fica condicionada à existência de vaga no órgão ou na
entidade para o qual o servidor será transferido, nos termos da legislação
vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo servidor.

Art. 8 > - Poderá haver cessão de servidor ocupante de cargo das
carreiras instituídas por esta lei para instituições públicas que integram o
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Sistema Unico de Saúde - SUS -, mediante convênios de cooperação
técnica, nos termos de regulamento.

§ 10 - Os convênios a que se refere o "caput" deste artigo são
dispensáveis quando da cessão de servidor entre órgãos e entidades
integrantes do Sistema Estadual de Gestão de Saúde.

§ 20 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras instituídas
por esta lei para órgão ou entidade não integrante do SUS somente será
permitida para o exercício de cargo de provimento em comissão ou
função gratificada.

Art. 90 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem
em cargo de carreira instituída por esta lei terão carga horária semanal de
trabalho de:

- quarenta horas para os cargos das carreiras de Técnico de Saúde e
Tecnologia e Analista de Saúde e Tecnologia, lotados na FUNED:

II - trinta ou quarenta horas, conforme definido em edital de concurso
público, para os cargos das carreiras de Especialista em Políticas e
Gestão da Saúde e Técnico de Gestão da Saúde, lotados na SES:

III - trinta horas para os cargos das carreiras de Analista de Atenção à
Saúde e Técnico de Atenção à Saúde, lotados na SES, de Técnico
Operacional da Saúde, lotados na FHEMIG, e de Assistente Técnico de
Hematologia e Hemoterapia, lotados na HEMOMINAS:

IV - vinte, vinte e quatro ou trinta horas, conforme definido em edital de
concurso público, para os cargos das carreiras de Analista de Gestão e
Assistência à Saúde, lotados na FHEMIG, e de Analista de Hematologia e
Hemoterapia, lotados na HEMOMI NAS;

V - vinte e quatro horas, em regime de plantão, ou vinte horas,
conforme definido em edital de concurso público, para os cargos das
carreiras de Médico, lotados na FHEMIG, e de Médico da Area de
Hematologia e Hemoterapia, lotados na HEMOMINAS;

VI - vinte ou trinta horas semanais. conforme definido em edital de
concurso público, para servidores ocupantes de cargos da carreira de
Profissional de Enfermagem, lotados na FHEMIG.
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Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento
efetivo de Médico, lotados no Quadro de Pessoal da FHEMIG, poderão
optar por carga horária semanal de trabalho de vinte e quatro horas, em
regime de plantão, ou vinte horas, com tabela de vencimento proporcional
à carga horária.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 10- O ingresso em cargo de carreira institu ida por esta lei depende
de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-
se-á no primeiro grau do nível correspondente à formação exigida.

Art. 11 - O ingresso em cargo de carreira de que trata esta lei ocorrerá
nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de
habilitação mínima em:

- nível intermediário, para o ingresso no nível 1 das carreiras de
Técnico de Atenção à Saúde, Técnico de Gestão da Saúde,Técnico
Operacional da Saúde, Assistente Técnico de Hematologia e
Hemoterapia e Técnico de Saúde e Tecnologia:

II - nível superior, para o ingresso no nível 1 das carreiras de Analista de
Atenção à Saúde e Especialista em Políticas e Gestão da Saúde:

III - para as carreiras de Analista de Gestão e Assistência à Saúde e de
Analista de Hematologia e Hemoterapia:

a) nível superior, para ingresso no nível 1:
b) pós-graduação 'lato sensu' ou "stricto sensu". para ingresso no nível

III:
c) pós-graduação "stricto sensu", para ingresso no nível V:
IV - para a carreira de Analista de Saúde e Tecnologia:
a) nível superior, para ingresso no nível 1;
b) pós-graduação "lato sensu" ou "stricto sensu". para ingresso no nível

III;
c) doutorado, para ingresso no nível V;
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V - para as carreiras de Médico e Médico da Área de Hematologia e
Hemoterapia:

a) graduação em Medicina, para ingresso no nível 1:
b) graduação em Medicina acumulada com residência médica, para

ingresso no nível III;
c) graduação em Medicina acumulada com pós-graduação "stricto

sensu", para ingresso no nível V;
VI - para a carreira de Profissional de Enfermagem:
a) nível intermediário, para ingresso no nível 1:
b) nível superior, para ingresso no nível III.
Parágrafo único - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:

- nível superior a formação em educação superior, que compreende
curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação:

II - nível intermediário a formação em ensino médio ou em curso de
educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação.

Art. 12 - Não haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar de Apoio à
Gestão e Atenção à Saúde, Auxiliar de Apoio da Saúde, Auxiliar de
Hematologia e Hemoterapia e Auxiliar de Saúde e Tecnologia.

Art. 13 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas por
esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá conter as
seguintes etapas sucessivas:

- provas ou provas e títulos:
II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário:
III - prova prática, se necessário;
IV - curso de formação técnico-profissional, se necessário.
Parágrafo único - As instruções reguladoras do concurso público serão

publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades das
atribuições do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
11 - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos
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programas:
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas:
IV os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso:
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do concurso:
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos:
b) de estar em dia com as obrigações militares:
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira;
VIII - a carga horária de trabalho.
Art. 14 - Concluído o concurso público e homologados os resultados, a

nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação
e ao prazo de validade do concurso.

§ 1° - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data de
sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 20 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do
parágrafo único do art. 13:

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
necessário:

III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de
avaliação médica, nos termos da legislação vigente.

Art. 15 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo do
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de concurso
público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo de carreira do
Grupo de Atividades de Saúde, com jornada equivalente à do cargo de
origem, cuja remuneração, incluídos adicionais, gratificações e vantagens
pessoais. for superior à remuneração do cargo de carreira instituída por
esta lei, poderá perceber a diferença a título de vantagem pessoal
nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da
remuneração dos servidores estaduais.
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Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput" deste
artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o art. 118 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 16 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 17 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que
pertence.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no

mesmo grau;
III - ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos das normas
legais pertinentes.

Art. 18 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ 1 1 - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II	ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no

mesmo nível;
III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias desde a sua promoção anterior, nos termos das normas
legais pertinentes:

IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual
pretende ser promovido;

V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação e
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aperfeiçoamento. se houver disponibilidade orçamentária e financeira
para a implementação de tais atividades.

§ 2° - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido
dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao
percebido pelo servidor no momento da promoção.

§ 3° - Para fins de ingresso e promoção nas carreiras de Médico e de
Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia de que trata esta lei, os
títulos de especialidade médica reconhecidos por convênio entre o
Conselho Federal de Medicina - CFM -. a Associação Médica Brasileira -
AMB - e a Comissão Nacional de Residência Médica -- CNRM -
equivalem à residência médica.

§ 4° - Para fins de promoção dos servidores ocupantes de cargos de
provimento efetivo das carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção
à Saúde, Profissional de Enfermagem. Auxiliar de Hematologia e
Hemoterapia e Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, serão
considerados, além dos requisitos constantes no § 1° deste artigo,
certificados e diplomas de cursos de educação profissional reconhecidos
pelo Conselho Regional de Enfermagem - COREN - e pelo Conselho
Federal de Enfermagem - COFEN.

Art. 19 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de ingresso
na carreira.

Art. 20 - A contagem do prazo para fins da primeira promoção e da
segunda progressão terá início após a conclusão do estágio probatório,
desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 21 Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de progressão
ou promoção. na hipótese de formação complementar ou superior àquela
exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada
com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.
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§ l - Os títulos apresentados para aplicação do disposto no "caput"
deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu
aproveitamento para fins de concessão de qualquer vantagem pecuniária,
salvo para concessão do Adicional de Desempenho - ADE.

§ 20 - No caso de servidores ocupantes de cargos de provimento
efetivo das carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde,
Profissional de Enfermagem, Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia e
Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia. os certificados e
diplomas de conclusão de cursos de educação profissional reconhecidos
pelo COREN e pelo COFEN poderão ser utilizados mais de uma vez para
a redução ou supressão de interstícios e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual para fins de progressão ou
promoção por escolaridade adicional, vedada sua utilização para fins de
concessão de qualquer vantagem pecuniária, salvo para concessão do
adicional de desempenho - ADE.

Art. 22 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que,
no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que seja:
a) suspenso:
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo;
II - afastar-se das funções especificas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação especifica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do "caput" deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 23 - O curso de formação técnico-profissional a que se refere o
inciso IV do "caput" do art. 13 e as atividades de formação e
aperfeiçoamento a que se refere o inciso V do § 1° do art. 18 serão
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desenvolvidos pela Escola de Saúde da Fundação Ezequiel Dias ou por
outras instituições definidas pela SES, em parceria com a Escola de
Governo da Fundação João Pinheiro.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

Art. 24 - Os cargos de provimento efetivo de nível superior lotados na
SES e ocupados. na data de publicação desta lei, por servidores em
exercício no órgão Central e nas Unidades Administrativas das Diretorias
de Ações Descentralizadas de Saúde e à disposição, com ou sem ônus,
de outras entidades ou órgãos públicos da Administração direta e indireta,
nas três esferas de governo, nos Poderes Executivo. Legislativo e
Judiciário, ficam transformados em dois mil quinhentos e cinqüenta e dois
cargos de provimento efetivo de Especialista em Políticas e Gestão da
Saúde, ressalvados os cargos ocupados por servidores à disposição dos
Municípios por força do Programa Estadual de Municipalização, previsto
no art. 10 da Lei n° 9.507, de 29 de dezembro de 1987, que ficam
transformados na forma do art. 25, e os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, que ficam extintos:

- vinte cargos de Analista da Administração:
II - quatro cargos de Analista de Planejamento:
III - um cargo de Analista de Obras Públicas;
IV - um cargo de Analista da Cultura.
Art. 25 - Os cargos de provimento efetivo de nível superior lotados na

SES e ocupados, na data de publicação desta lei, por servidores à
disposição dos Municípios por força do Programa Estadual de
Municipalização, previsto no art. 10 da Lei n° 9.507, de 29 de dezembro
de 1987. ficam transformados em mil setecentos e setenta e três cargos
de provimento efetivo de Analista de Atenção à Saúde.

Art. 26 - Os cargos de provimento efetivo de nível intermediário lotados
na SES e ocupados. na data de publicação desta lei, por servidores em
exercício no órgão Central e nas Unidades Administrativas das Diretorias
de Ações Descentralizadas de Saúde e à disposição, com ou sem ônus,
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de outras entidades ou órgãos públicos da Administração direta e indireta,
nas três esferas de governo, nos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, ficam transformados em mil cento e quarenta e sete cargos de
provimento efetivo de Técnico de Gestão da Saúde, ressalvados os
cargos ocupados por servidores à disposição dos Municípios por força do
Programa Estadual de Municipalização, previsto no art. 10 da Lei n-
9.507, de 29 de dezembro de 1987, que ficam transformados na forma do
art. 27, e os seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam
extintos:

- cento e quarenta e nove cargos de Assistente Técnico da Saúde;
II - duzentos e oitenta e quatro cargos de Auxiliar Administrativo:
III - seis cargos de Técnico Administrativo.
Art. 27 - Os cargos de provimento efetivo de nível intermediário lotados

na SES e ocupados, na data de publicação desta lei, por servidores à
disposição dos Municípios por força do Programa Estadual de
Municipalização, previsto no art. 10 da Lei n° 9.507, de 29 de dezembro
de 1987, ficam transformados em mil setecentos e noventa e oito cargos
de provimento efetivo de Técnico de Atenção à Saúde.

Art. 28 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental lotados
na SES na data de publicação desta lei ficam transformados em dois mil
quinhentos e trinta e quatro cargos de provimento efetivo de Auxiliar de
Apoio à Gestão e Atenção à Saúde, ressalvados os seguintes cargos
vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- quatrocentos e oitenta e um cargos de Ajudante de Serviços Gerais:
II - sessenta e nove cargos de Motorista:
III - dez cargos de Oficial de Serviços Gerais:
IV - mil e quarenta e oito cargos de Agente de Administração;
V - dezoito cargos de Agente de Serviços de Manutenção;
VI - seiscentos e trinta e um cargos de Agente de Serviços de Saúde:
VII - dois cargos de Agente de Telecomunicações;
VIII - cinco cargos de Telefonista.
Art. 29 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista



de Gestão e Assistência à Saúde, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível superior lotados na
FHEMIG na data de publicação desta lei transformados em setecentos e
um cargos de provimento efetivo de Analista de Gestão e Assistência à
Saúde, ressalvados os cargos de Analista da Saúde pertencentes às
categorias profissionais de Enfermeiro e Médico, que ficam
transformados, respectivamente, na forma dos arts. 30 e 31

II - ficam criados mil cento e sessenta e nove cargos de provimento
efetivo de Analista de Gestão e Assistência à Saúde.

Art. 30 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Profissional de Enfermagem, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Atendente de Enfermagem
lotados na FHEMIG na data de publicação desta lei transformados em
cento e dois cargos de provimento efetivo de Profissional de
Enfermagem, ressalvados duzentos e trinta e quatro cargos vagos, que
ficam extintos;

II - ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar da Saúde
pertencentes à categoria profissional de Auxiliar de Enfermagem, lotados
na FHEMIG na data de publicação desta lei, transformados em mil
quinhentos e quarenta e oito cargos de provimento efetivo de Profissional
de Enfermagem;

III - ficam os cargos de provimento efetivo de Técnico da Saúde
pertencentes à categoria profissional de Técnico em Enfermagem,
lotados na FHEMIG na data de publicação desta lei, transformados em
setenta e quatro cargos de provimento efetivo de Profissional de
Enfermagem;

IV - ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Saúde,
pertencentes à categoria profissional de Enfermeiro, lotados na FHEMIG
na data de publicação desta lei, transformados em cento e oitenta e dois
cargos de provimento efetivo de Profissional de Enfermagem:



V - ficam criados dois mil e três cargos de provimento efetivo de
Profissional de Enfermagem.

Art. 31 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Médico,
previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Saúde
pertencentes à categoria profissional de Médico lotados na FHEMIG na
data de publicação desta lei transformados em novecentos e setenta e
cinco cargos de provimento efetivo de Médico;

II - ficam criados mil trezentos e noventa e um cargos de provimento
efetivo de Médico.

Art. 32 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico
Operacional da Saúde, previsto no Anexo 1. são realizados os seguintes
procedimentos:

- os cargos de provimento efetivo de nível intermediário lotados na
FHEMIG na data de publicação desta lei ficam transformados em mil
setecentos e oitenta e cinco cargos de provimento efetivo de Técnico
Operacional da Saúde, ressalvados os cargos de provimento efetivo de
Auxiliar da Saúde pertencentes à categoria profissional de Auxiliar de
Enfermagem e os cargos de provimento efetivo de Técnico da Saúde
pertencentes à categoria profissional de Técnico em Enfermagem, que
ficam transformados na forma do art. 30:

II - ficam criados mil seiscentos e vinte e seis cargos de provimento
efetivo de Técnico Operacional da Saúde.

Art. 33 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental lotados
na FHEMIG na data de publicação desta lei ficam transformados em
setecentos e quarenta e cinco cargos de provimento efetivo de Auxiliar de
Apoio da Saúde, ressalvados os cargos de Atendente de Enfermagem,
que ficam transformados na forma do art. 30, e os seguintes cargos
vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- vinte e seis cargos de Ajudante de Serviços Gerais:
II - sete cargos de Motorista:
III - nove cargos de Oficial de Serviços Gerais:
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IV - cinco cargos de Agente de Administração:
V - dois cargos de Agente da Saúde:
VI - cinco cargos de Telefonista.
Art. 34 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista

de Hematologia e Hemoterapia, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível superior lotados na
HEMOMINAS na data de publicação desta lei transformados em cento e
cinqüenta e cinco cargos de provimento efetivo de Analista de
Hematologia e Hemoterapia, ressalvados os cargos de Analista da Saúde
pertencentes à categoria profissional de Médico, que ficam transformados
na forma do art. 35;

II - ficam criados oitenta e quatro cargos de provimento efetivo de
Analista de Hematologia e Hemoterapia.

Art. 35 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Médico
da Área de Hematologia e Hemoterapia, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Saúde
pertencentes à categoria profissional de Médico lotados na HEMOMINAS
na data de publicação desta lei transformados em noventa e sete cargos
de provimento efetivo de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia:

II - ficam criados trinta e cinco cargos de provimento efetivo de Médico
da Área de Hematologia e Hemoterapia.

Art. 36 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, previsto no Anexo 1,
são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível intermediario lotados
na HEMOMINAS na data de publicação desta lei transformados em
quinhentos e dezenove cargos de provimento efetivo de Assistente
Técnico de Hematologia e Hemoterapia:

II - ficam criados cento e treze cargos de provimento efetivo de
Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia.
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Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.
Art. 46 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por

esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista no
Anexo 1.

§ 1° - O vencimento básico dos cargos das carreiras instituídas por esta
lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à carga horária de
trabalho do servidor.

§ 2° - Poderão ser incorporados nas tabelas de vencimento básico a
que se refere o "caput" deste artigo o Abono de que trata a Lei Delegada
n° 38. de 26 de setembro de 1997. a Parcela Remuneratária
Complementar de que trata a Lei Delegada n° 41, de 7 de junho de 2000,
a Gratificação Saúde de que trata a Lei n° 14.176, de 16 de janeiro de
2002. e a Gratificação Complementar instituída pela Lei Delegada n° 44.
de 12 de julho de 2000, desde que haja disponibilidade orçamentária e
financeira.

§ 30 - A lei a que se refere o "caput" deste artigo observará os princípios
que orientam as relações entre os órgãos e as entidades que integram o
Sistema único de Saúde e os profissionais da área da saúde.

Art. 47 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a
que se refere o art. 42 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
da lei de que trata o art. 46, e abrangerão critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor:

II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado por
esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido pelo
servidor na data de publicação do decreto a que se refere o 'caput".

§ 10 - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do decreto
que as estabelecer.

§ 2 0 - O texto do decreto que estabelecer as regras de posicionamento
ficará disponível, para consulta pública, na página da SEPLAG na
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internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à data de sua
publicação, após notícia prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.

Art. 48 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo, decorrentes do enquadramento de que trata o art.
42. somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer as
tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei, bem
como do decreto a que se refere o art. 47.

§ 10 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
somente produzirão efeitos após sua publicação.

§ 2° - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de posicionamento
de que trata o "caput" deste artigo, será mantido o valor do vencimento
básico percebido pelo servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei na data de publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento, acrescido das vantagens previstas na
legislação vigente.

§ 30 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
serão formalizados por meio de resolução conjunta do Secretário de
Estado de Saúde e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 49 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a Lei
n 10.254. de 20 de julho de 1990. cujo detentor tiver sido efetivado em
decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado será transformado
em cargo de carreira instituída por esta lei, observada a correlação
estabelecida no Anexo IV.

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 2 - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput' deste
artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os
arts. 42 e 47.

§ 3° - O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10.254. de
1990, que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei apenas para fins de percepção do
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vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que for
posicionado, observadas as regras de enquadramento e posicionamento
a que se referem os arts. 42 e 47 e mantida a identificação como "função
pública", com a mesma denominação do cargo em que for posicionado.

§ 4° - A função pública de que trata o § 30 deste artigo será extinta com
a vacância.

§ 50 - O quantitativo dos cargos a que se refere o § 1 0 e das funções
públicas de que trata o § 30 deste artigo é o constante no Anexo III.

Art. 50 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das carreiras
instituídas por esta lei, na forma da correlação constante no Anexo IV,
apenas para fins de percepção do vencimento básico correspondente ao
nível e ao grau em que for posicionado, observadas as regras de
posicionamento estabelecidas para os servidores ativos, levando-se em
consideração, para tal fim, o cargo ou a função em que se deu a
aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à opção
de que trata o art. 43, com as mesmas regras estabelecidas para o
servidor ativo.

Art. 51 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho dos
servidores que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes de
cargos de provimento efetivo transformados em cargos de provimento
efetivo das carreiras instituídas por esta lei.

§ 1° - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos servidores que,
na data de publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 20 -- A carga horária semanal de trabalho de que trata o "capuf deste
artigo é de:

- quarenta horas para os servidores da FUNED;
II - trinta horas para os servidores da SES:
III - trinta ou quarenta horas para os servidores da HEMOMINAS,

conforme a situação de cada servidor na data de publicação desta lei:
IV— doze, dezesseis, vinte, vinte e quatro ou trinta horas para os

servidores da FHEMIG, conforme a situação de cada servidor na data de
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publicação desta lei.
§ 30 - Os servidores lotados, na data de publicação desta lei, no Quadro

de Pessoal da HEMOMINAS. em virtude da aplicação do disposto na Lei
n° 10.254, de 1990, ou provenientes da FHEMIG e absorvidos pela
HEMOMINAS, conforme o disposto no Decreto n°31.023, de 23 de março
de 1990, poderão optar, no prazo de noventa dias contados da data de
publicação do decreto que estabelecer as regras de posicionamento, por
carga horária semanal de trabalho de vinte e quatro ou trinta horas, com
tabela de vencimento proporcional à carga horária.

§ 40 - Os servidores lotados, na data de publicação desta lei, no Quadro
de Pessoal da HEMOMINAS, ocupantes de cargos de provimento efetivo
a serem enquadrados na carreira de Médico da Área de Hematologia e
Hemoterapia. poderão optar. no prazo de noventa dias contados da data
de publicação do decreto que estabelecer as regras de posicionamento.
por carga horária semanal de trabalho de vinte e quatro horas, em regime
de plantão, ou vinte horas, com tabela de vencimento proporcional à
carga horária.

§ 5° - Os servidores lotados, na data de publicação desta lei, no Quadro
de Pessoal da FHEMIG, pertencentes às categorias profissionais de
Técnico em Radiologia e Técnico em Patologia Clínica, ocupantes de
cargos de provimento efetivo a serem enquadrados na carreira de
Técnico Operacional da Saúde. poderão optar, no prazo de noventa dias
contados da data de publicação do decreto que estabelecer as regras de
posicionamento, por carga horária de trabalho semanal de vinte e quatro
horas, com tabela de vencimento proporcional à carga horária.

§ - As horas correspondentes ao exercício de serviço extraordinário
pelos servidores que fizerem a opção de que tratam os § 4° e 5° deste
artigo e o parágrafo único do art. 9 0 serão reduzidas na mesma proporção
do aumento da carga horária.

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olivia. Presidente - Vanessa Lucas. relatora - Laudelino Augusto.
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Anexo 1
(a que se referem os arts. 1°, parágrafo único. 29, 30, 31. 32, 34, 35, 36,

38. 39, 42, 44 e 46 da Lei n° . de de de 2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

(.1 - SES
1.1.1 - AUXILIAR DE APOIO À GESTÃO E ATENÇÃO À SAUDE
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
-	A tabela referente ao item 1.1 .1 foi publicada no "Diário do

Legislativo de 21.12.2004.
1. 1.2 - TÉCNICO DE ATENÇÃO A SAUDE
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
*	A tabela referente ao item 1.1.2 foi publicada no "Diário do

Legislativo de 21.12.2004.
1.1.3 - TÉCNICO DE GESTÃO DA SAUDE
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
-	A tabela referente ao item 1.1.3 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
1.1.4 - ANALISTA DE ATENÇÃO A SAUDE
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
-	A tabela referente ao item 1.1.4 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
1.1.5 - ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAUDE
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
-	A tabela referente ao item 1.1.5 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
1.2 - FHEMIG
1.2.1 - AUXILIAR DE APOIO DA SAÚDE
Carga horária de trabalho: 20 ou 30 horas semanais
-	A tabela referente ao item 1.2.1 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
1.2.2 - TÉCNICO OPERACIONAL DA SAUDE
Carga horária de trabalho: 16, 20, 24 ou 30 horas semanais
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-	A tabela referente ao item 1.2.2 foi publicada no "Diário do

Legislativo' de 21.12.2004.
1.2.3 - ANALISTA DE GESTÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Carga horária de trabalho: 20, 24 ou 30 horas semanais
*	A tabela referente ao item 1.2.3 foi publicada no "Diário do

Legislativo' de 21.12.2004.
1.2.4 - PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM
Carga horária de trabalho: 20 ou 30 horas semanais
*	A tabela referente ao item 1.2.4 foi publicada no "Diário do

Legislativo' de 21.12.2004.
1.2.5 - MEDICO
Carga horária de trabalho: 12. 20 ou 24 horas semanais
-	A tabela referente ao item 1.2.5 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
1.3 - HEMOMINAS
1.3.1- AUXILIAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
Carga horária de trabalho: 24. 30 ou 40 horas semanais
*	A tabela referente ao item 1.3.1 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
1.3.2 - ASSISTENTE TÉCNICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
Carga horária de trabalho: 24, 30 ou 40 horas semanais
*	A tabela referente ao item 1.3.2 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
1.3.3 - ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
Carga horária de trabalho: 20. 24, 30 ou 40 horas semanais
*	A tabela referente ao item 1.3.3 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
1.3.4 - MEDICO DA ÁREA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
Carga horária de trabalho: 20, 24, 30 ou 40 horas semanais
*	A tabela referente ao item 1.3.4 foi publicada no 'Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
1.4 - FUNED
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1.4.1 - AUXILIAR DE SAUDE E TECNOLOGIA
Carga horária de trabalho: 40 horas semanais

A tabela referente ao item 1.4.1 foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 21.12.2004.

1.4.2 - TÉCNICO DE SAUDE E TECNOLOGIA
Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
-	A tabela referente ao item 1.4.2 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
1.4.3 - ANALISTA DE SAUDE E TECNOLOGIA
Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
-	A tabela referente ao item 1.4.3 foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 21.12.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 40 da Lei n° , de de 2004)
Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Saúde
II. 1 - SES
11.1.1. Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde: executar

atividades técnicas e administrativas de apoio à gestão e assistência à
saúde, compatíveis como nível fundamental de escolaridade, no âmbito
de atuação do Sistema único de Saúde em Minas Gerais, nos termos da
legislação vigente.

11.1.2. Técnico de Atenção à Saúde: executar atividades técnicas e
administrativas compatíveis com o nível médio de escolaridade, no
âmbito de atuação do Sistema único de Saúde em Minas Gerais, nos
termos da legislação vigente.

11.1.3. Técnico de Gestão da Saúde: executar atividades técnicas e
administrativas compatíveis com o nível médio de escolaridade, no
âmbito de atuação do Sistema único de Saúde em Minas Gerais, nos
termos da legislação vigente, bem como atividades compatíveis de nível
médio de complexidade relacionadas com o exercício de funções de
vigilância sanitária, auditoria assistencial e epidemiologia.
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111.4. Analista de Atenção à Saúde: executar atividades técnicas e
administrativas compatíveis com o nível superior de escolaridade,
relativas à gestão e à assistência no âmbito de atuação do Sistema Unico
de Saúde em Minas Gerais, nos termos da legislação vigente.

11.1.5. Especialista em Políticas e Gestão da Saúde: executar atividades
técnicas e administrativas compatíveis com o nível superior de
escolaridade no desenvolvimento de políticas, planejamento, gestão,
regulação, vigilância sanitária, auditoria assistencial e epidemiologia. bem
como outras atividades pertinentes à respectiva área de formação
profissional, no âmbito do Sistema único de Saude em Minas Gerais, nos
termos da legislação vigente.

11.2 - FHEMIG
11.2.1. Auxiliar de Apoio da Saúde: executar atividades de apoio.

respeitando-se as especificidades de cada profissão/função. nas áreas de
manutenção geral, nutrição, lavanderia, costura, apoio administrativo e
assistencial, bem como outras atividades compatíveis com o nível
fundamental de escolaridade, no âmbito de atuação da FHEMIG.

11.2.2. Técnico Operacional da Saúde: executar atividades de suporte
compatíveis com o nível intermediário de escolaridade nas áreas
administrativas e/ou assistenciais no âmbito de atuação da FHEMIG, de
acordo com as especificidades da formação técnico-profissional ou com a
função exercida.

11.2.3. Analista de Gestão e Assistência à Saúde: executar atividades de
gestão, promoção e assistência à saúde, inclusive diagnóstico e
prescrição, de acordo com as especificidades da formação técnico-
profissional ou com a função exercida, bem como planejamento,
assessoramento, coordenação, supervisão, pesquisa e execução de
serviços técnicos e administrativos, além de outras atividades
compatíveis com o nível superior de escolaridade, no âmbito de atuação
da FHEMIG.

11.2.4. Profissional de Enfermagem: planejar, coordenar, executar,
supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem. de acordo



com a complexidade do trabalho. as especificidades de sua formação
técnico-profissional e as normas do exercício da profissão, nas unidades
de atenção à saúde da FHEMIG, bem como participar de programas de
saúde pública e desempenhar tarefas auxiliares.

11.2.5. Médico: participar de todos os atos pertinentes ao exercício da
Medicina nas unidades de atenção à saúde da FHEMIG, realizando
exames, diagnósticos, prescrevendo e ministrando tratamentos para as
diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicando os
métodos e protocolos da Medicina aceitos e reconhecidos
cientificamente: praticar atos cirúrgicos e correlatos; emitir laudos e
pareceres, participar de processos educativos e de vigilância em saúde.

II. 3— HEMOMINAS
11.3.1. Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia: realizar tarefas de apoio

operacional, especializadas ou não, necessárias à execução de
atividades compatíveis com o nível fundamental de escolaridade, no
âmbito de atuação da Fundação HEMOMINAS.

11.3.2. Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia: executar, sob
a supervisão dos Analistas de Hematologia e Hemoterapia, atividades de
nível intermediário pertinentes às ações de hematologia e hemoterapia,
bem como outras atividades técnicas e administrativas compatíveis com o
nível intermediário de escolaridade, de acordo com a respectiva formação
técnico-profissional, no âmbito de atuação da Fundação HEMOMINAS.

11.3.3. Analista de Hematologia e Hemoterapia: executar atividades
específicas da sua formação técnico-profissional na área de hematologia
e hemoterapia, bem como outras atividades compatíveis com o nível
superior de escolaridade, no âmbito de atuação da Fundação
HEMOMINAS.

11.3.4. Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia: participar de
todos os atos pertinentes ao exercício da Medicina nas unidades da
HEMOMINAS, aplicando os métodos aceitos e reconhecidos
cientificamente: desempenhar outras tarefas que exijam a aplicação de
conhecimentos especializados de Medicina, no âmbito de atuação da
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Fundação HEMOMINAS.
11.4 - FUNED
11.4.1. Auxiliar de Saúde e Tecnologia: executar atividades de apoio

administrativo e logístico às tareias específicas desenvolvidas nas áreas
de atenção básica, promoção e assistência à saúde, bem como outras
atividades correlatas, compatíveis com o nível fundamental de
escolaridade, sob supervisão técnica, no âmbito de atuação da FUNED.

11.4.2. Técnico de Saúde e Tecnologia: exercer atividades de suporte
técnico e administrativo nas áreas de gestão, planejamento, elaboração,
análise, avaliação, execução. coordenação e controle de programas e
projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde, bem
como executar atividades correlatas na respectiva área de formação
técnico-profissional, compatíveis com o nível intermediário de
escolaridade no âmbito de atuação da FUNEO.

II. 4.3. Analista de Saúde e Tecnologia: realizar pesquisas de
desenvolvimento científico e tecnológico, executar atividades de ensino,
pesquisa e extensão no campo da saúde pública, pesquisar e produzir
medicamentos. realizar análises laboratoriais no campo da prevenção.
promoção e recuperação da saúde, avaliar os serviços de saúde
prestados por entidades públicas e privadas da assistência
complementar, bem como executar atividades técnicas e administrativas
na respectiva área de formação profissional, compatíveis com o nível
superior de escolaridade, no âmbito de atuação da FUNED.

Anexo III
(a que se refere o § 50 do art. 49 da Lei n° , de de 2004)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n°
49/2001 e das Funções Públicas não Efetivadas do Grupo de Atividades

de Saúde
* A tabela referente ao Anexo III foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 21.12.2004.
Anexo IV

(a que se referem os arts. 42. 49 e 50 da Lei n° , de de de 2004)
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Tabelas de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde
IV.1 - SES
* A tabela referente ao item IV.1 foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 21.12.2004.
IV.2 - FHEMIG
* A tabela referente ao item IV.2 foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 21.12.2004.
IV.3 - HEMOMI NAS
* A tabela referente ao item IV.3 foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 21.12.2004.
IV.4 - FUNED
* A tabela referente ao item IV.4 foi publicada no "Diário do Legislativo'

de 21.12.2004.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.484/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.484/2004, de autoria do Deputado Chico Simões,

que dispõe sobre o acondicionamento de produtos por parte dos
fornecedores e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, na forma
do vencido no 1 o 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' 1.484/2004
Dispõe sobre o acondicionamento de produtos pelo fornecedor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o fornecedor obrigado a acondicionar em embalagem para

transporte produto adquirido pelo consumidor na rede de distribuição.
Art. 20 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às

penalidades definidas no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.



Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria OUvia. Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.509/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.509/2004. de autoria do Deputado Rogério

Correia, que dá nova redação aos arts. 30, 5 e 60 da Lei n° 13.448, de 10
de janeiro de 2000, que cria o Memorial de Direitos Humanos, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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° 1.509/2004
Altera os arts. 1, 3, 5° e 6 da Lei n.° 13.448, de 10 de janeiro de

2000, que cria o Memorial de Direitos Humanos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 1° da Lei n.° 13.448. de 10 de janeiro

de 2000, o seguinte parágrafo único. passando o art. 6 0 a vigorar com a
seguinte redação:

"Art.1°-(...)
Parágrafo único - O Memorial de Direitos Humanos tem sede em Belo

Horizonte.

Art. 6° - Fica declarado patrimônio histórico estadual o acervo do
Memorial.".

Art. 2° - O "caput" do art. 3 e o art. 5 0 da Lei n. 13.448. de 2000,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3° - Compete à Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Social e Esportes:

(...)
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Art. 5° - As informações constantes nos arquivos do Departamento de
Ordem Política e Social - DOPS -, extinto pelo art. 15 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, bem
como aquelas constantes nos arquivos de outros órgãos de segurança do
Estado, relativas às atividades de polícia política, transferidas para o
Arquivo Público Mineiro pela Lei n° 10.360, de 27 de dezembro de 1990,
alterada pela Lei n° 13.450, de 10 de janeiro de 2000, poderão ser
consultadas, por meio eletrônico, na sede do Memorial de Direitos
Humanos.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se às
informações relativas aos processos correspondentes aos pedidos de
indenização previstos na Lei n° 13.187, de 20 de janeiro de 1999,
analisados por comissão especial no âmbito do Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH.".

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.530/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.530/2004, de autoria do Deputado George Hilton,

que dispõe sobre o favorecimento, pelo Estado, da doação de sangue de
cordão umbilical e placentário, foi aprovado no 2° turno, na forma do
vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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 
No 1.530/2004

Dispõe sobre o favorecimento. pelo Estado, da doação de sangue de
cordão umbilical e placentário.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1' - O Estado desenvolverá ações que favoreçam a doação de
sangue de cordão umbilical e placentário, nos termos da legislação
vigente, mediante:

- o incentivo à doação:
II - a criação de condições materiais que facilitem a remoção de sangue

de cordão umbilical e placentário:
III - a promoção da formação dos recursos humanos necessários, por

meio de convênios com os centros formadores existentes:
IV - a integração entre universidades, centros de pesquisa e instituições

públicas e privadas de saúde com o objetivo de promover o
desenvolvimento de novas tecnologias e a revisão das já existentes sobre
o assunto.

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1 desta lei, o Estado:
- desenvolverá campanhas periódicas de esclarecimento sobre a

necessidade da doação e sobre os procedimentos necessários para sua
realização:

II - orientará os profissionais da rede básica de saúde para que,
durante o pré-natal, as gestantes sejam informadas sobre a possibilidade
da doação:

III - favorecerá a criação de programas de treinamento e
desenvolvimento dos recursos humanos envolvidos na coleta do material
e na manutenção e utilização do banco de sangue de cordão umbilical e
placentário:

IV - prestará apoio técnico às instituições cadastradas para a coleta do
material:

V - incentivará a realização, por entidades científicas, de congressos.
debates e outras atividades relativas à implantação, manutenção e
utilização dos bancos de sangue de cordão umbilical e placentário.

Parágrafo único - No desenvolvimento das atividades de que trata este
artigo serão abordados, entre outros aspectos da doação, a
confidencialidade. a gratuidade, a finalidade exclusivamente terapêutica,
o consentimento, a seleção de doadoras e o acompanhamento pós-parto.
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Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e
vinte dias contados da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 17 de dezembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.573/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.573/2004, de autoria do Deputado Célio Moreira.

que dispõe sobre a restrição à entrada de consumidores em
estabelecimentos comerciais, foi aprovado no 2 0 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° 1.573/2004
Altera o art. 2° da Lei n° 12.971, de 27 de julho de 1998, que torna

obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos
postos de serviços das instituições bancárias e financeiras.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O art. 2 0 da Lei n° 12.971, de 27 de julho de 1998, fica

acrescido do seguinte inciso IV:
"Art.2—( ... )
IV - guarda-volume para utilização pelo usuário, sem ônus, durante sua

permanência nas dependências da instituição.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olivia. Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

1.651/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.651/2004, de autoria do Deputado Padre João,
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que modifica e acrescenta dispositivos à Lei n° 14.790, de 20 de outubro
de 2003, que proíbe. em situação de urgência e emergência, a exigência
de depósito prévio para internamento em hospital da rede privada e dá
outras providências, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 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 1.651/2004
Altera o art. 1 da Lei n 14.790. de 20 de outubro de 2003, que proíbe,

em situação de urgência e emergência, a exigência de depósito prévio
para internamento em hospital da rede privada e dá outras providências

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1' - O art. 1° da Lei n < 14.790, de 20 de outubro de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação. ficando alterada a ementa da lei para
"proibe a exigência de depósito prévio para atendimento e internamento
em hospital da rede privada e dá outras providências":

"Art. 1 - Fica proibida a exigência de depósito prévio de qualquer
natureza para atendimento e internamento em hospital da rede privada.

Parágrafo único - Os hospitais da rede privada afixarão em locais de
fácil visualização informativos dando publicidade a esta lei.".

Art. 20 - Os hospitais da rede privada terão o prazo de sessenta dias
contados da data da publicação desta lei para se adequar ao disposto no
parágrafo único do art. 1 da Lei n° 14.790, de 2003. alterado por esta lei.

Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N 1.814/2004

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei n 1.814/2004, de autoria do Governador do Estado,
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que cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas na
estrutura do Poder Executivo e dá outras providências, foi aprovado no 2c
turno, com as Emendas ns 1 e 2 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada. nos termos do § 1" 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° 1.814/2004
Cria cargos de provimento em comissão e funções gratificadas na

estrutura do Poder Executivo e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1' - Ficam criados no Anexo V da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de

1992, alterado pela Lei Delegada n° 86, de 29 de janeiro de 2003, os
seguintes cargos de provimento em comissão:

- um cargo de Coordenador Executivo, com fator de ajustamento
correspondente a 1,57298;

II - um cargo de Assessor Especial. com fator de ajustamento
correspondente a 1,57298;

III - um cargo de Secretário de Ensino, com fator de ajustamento
correspondente a 0,90000;

IV - três cargos de Coordenador, com fator de ajustamento
correspondente a 0,90000.

Parágrafo único - Os cargos criados por este artigo serão lotados na
Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho e serão
identificados e codificados em decreto.

Art. 2 - - Os ocupantes dos cargos de Assessor Especial e de
Coordenador Executivo a que se refere o art. 10 desta lei fazem jus à
verba anual a título de pró-labore atribuída aos cargos do Grupo 1 do
Anexo II do Decreto n° 36.796, de 19 de abril de 1995, com valor
correspondente ao previsto para o cargo de Diretor Adjunto.

Art. 30 - Fica criado o cargo de Vice-Presidente da Companhia de
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Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPASA-MG.
Art. 40 - Ficam criados no Quadro Especial de cargos de provimento em

comissão da Administração direta do Poder Executivo, a que se refere o
art. 1° da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003, os seguintes
cargos de provimento em comissão:

- seis cargos de Assessor Chefe, código MG-09, símbolo AC-09;
II - um cargo de Assessor Chefe, código MG-24, símbolo AH-24:
III - nove cargos de Diretor de Projeto, código MG-88, símbolo AS-96;
IV - um cargo de Assessor Jurídico-Chefe, código MG-99, símbolo GF-

09:
V - dois cargos de Assessor Jurídico, código MG-18, símbolo AT-18.
Parágrafo único - A identificação e a lotação dos cargos criados neste

artigo será feita por meio de decreto.
Art. 50 - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas, instituídas

pelo art. 10 da Lei Delegada n°108. de 29 de janeiro de 2003:
- dez funções gratificadas de Coordenador de Atividade Central, com

valor correspondente a 70 010 (setenta por cento) da remuneração do cargo
de Diretor 1. destinadas às Secretarias integrantes do Sistema Central;

II - vinte funções gratificadas de Gerente de Área, com valor
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração do cargo de
Diretor 1, destinadas à Secretaria de Estado de Governo.

Parágrafo único - As funções gratificadas de que trata o inciso 1 deste
artigo terão suas destinações fixadas em decreto.

Art. 6' - Ficam extintos no Quadro Especial cargos de provimento em
comissão da Administração direta do Poder Executivo, a que se refere o
art. 1° da Lei Delegada n° 108. de 2003, dois cargos de Assessor II.
codigo MG-12, símbolo AD-12.

Art. 7 - A Lei Complementar n° 81, de 10 de agosto de 2004. fica
acrescida do seguinte art. 13-A:

"Art. 13-A - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo da
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carreira da Advocacia Pública do Estado, com jornada equivalente à do
cargo de origem, cuja remuneração. incluídos adicionais, gratificações e
vantagens pessoais, for superior à remuneração do cargo de Procurador
do Estado. poderá perceber a diferença a título de vantagem pessoal
nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da
remuneração dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput" deste
artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o art. 118 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.'.

Art. 8' - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1° de
fevereiro de 2005:

- o vencimento básico dos cargos integrantes do Quadro Especifico de
Provimento Efetivo da Polícia Civil de que trata o Anexo l-b da Lei n
6.499. de 4 de dezembro de 1974:

II - o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança
Penitenciário a que se refere a Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003;

III - o vencimento básico dos cargos da classe de Agente de Segurança
Penitenciário a que se refere o art. 6 0 da Lei n° 13.720, de 27 de
setembro de 2000;

IV - os valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos
temporários de prestação de serviços de Agente de Segurança
Penitenciário celebrados com base no art.11 da Lei n° 10.254. de 20 de
julho de 1990.

§ 1° - Para fins do reajuste de que trata o inciso IV, fica dispensada a
celebração de termo aditivo ao contrato temporário vigente.

§ 2 0 - O reajuste de que trata o "caput" estende-se aos servidores que,
na data de publicação desta lei, se encontrarem na inatividade.

Art. 90 - O art. 20 da Lei n° 10.623. de 16 de janeiro de 1992, fica
acrescido dos seguintes § 2° e 3°, passando seu parágrafo único a
vigorar como § l':

rÃ



144

§ 2° - Os cargos de provimento em comissão de chefia, de recrutamento
limitado, correspondentes às unidades da estrutura intermediária das
autarquias e fundações públicas do Poder Executivo poderão ser
ocupados por Procurador do Estado, indicado pelo Advogado-Geral do
Estado, mediante nomeação do Governador do Estado.
§ 3° - O disposto no § 20 deste artigo aplica-se aos cargos de

assessoramento intermediário lotados nas entidades mencionadas no
mesmo artigo.".

Art. 10 - O art. 3 da Lei Delegada n° 59. de 29 de janeiro de 2003.
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI. renumerando-se os
demais.

Art.3°-(...)
VI - Assessoria Jurídica:
(...).,..
Art. 11 - O Anexo II a que se refere o art. 7 0 da Lei Delegada n t' 109, de

30 de janeiro de 2003, passa a vigorar com a alteração constante no
Anexo desta lei.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino Augusto.

Anexo
(a que se refere o art. 11 da Lei n . ...... de ......de.......de ........

A tabela referente ao Anexo acima foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 21.12.2004.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N 1.833/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n 1.833/2004, de autoria do Governador do Estado,
que cria estabelecimento penitenciário na estrutura da Secretaria de
Estado de Defesa Social, com a denominação de Colônia Penal Irmãos
Naves, no Município de Araguari, foi aprovado nos turnos regimentais, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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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° 1.833/2004
Cria estabelecimento penitenciário no Município de Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado de

Defesa Social, subordinado à Subsecretaria de Administração
Penitenciária, estabelecimento penitenciário denominado Colônia Penal
Irmãos Naves, no Município de Araguari.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 2004.
Maria Olivia. Presidente - Doutor Ronaldo. relator - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.863/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.863/2004. de autoria do Governador do Estado,

que autoriza a Fundação Caio Martins - FUCAM a permutar com Antônio
Vieira do Nascimento o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno,
na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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° 1.863/2004
Autoriza a Fundação Caio Martins - FUCAM - a permutar com Antônio

Vieira do Nascimento o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Fundação Caio Martins - FUCAM - autorizada a

permutar o imóvel de sua propriedade, constituído por terreno com área
de 234.639,07m 2 (duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e trinta e nove
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vírgula zero sete metros quadrados), originário da Fazenda Brejo dos
Angicos, no Município de São Francisco, registrado sob o n' 11.268. na
ficha 2.481/1 do livro 2, no Cartório de Registro de imóveis da Comarca
de São Francisco, pelos seguintes imóveis de propriedade de Antônio
Vieira do Nascimento, localizados na Fazenda Canabrava. no Municipio
de São Francisco, totalizando 57,12ha (cinqüenta e sete vírgula doze
hectares):

- área de 19.70ha (dezenove vírgula setenta hectares), registrada sob
o n° 16.641, a fls. 41 do livro 3. no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Francisco:

II - área de 16,13ha (dezesseis vírgula treze hectares), registrada sob o
n 6.189, a fis. 198v do livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Francisco:

III - área de lOha (dez hectares), registrada sob o n° 9.551, na ficha
457/1 do livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São
Francisco:

IV - área de 11.29ha (onze vírgula vinte e nove hectares), registrada
sob n' 14.015. na ficha 5.608/1 do livro 2. no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de São Francisco.

Parágrafo único - Os imóveis de que trata esta lei serão permutados
sem torna para as partes.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Vanessa Lucas. relatora - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.931/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.931/2004, de autoria do Governador do Estado,

que dispõe sobre a transformação de cargos do Quadro Especial de
cargos de provimento em comissão da Administração direta do Poder
Executivo de que trata a Lei Delegada n° 108. de 29 de janeiro de 2003.
foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 10 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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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° 1.931/2004
Transforma cargos do Quadro Especial de cargos de provimento em

comissão da Administração direta do Poder Executivo de que trata a Lei
Delegada n° 108. de 29 de janeiro de 2003.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Ficam transformados vinte e dois cargos da classe de Assessor

II, código MG-12. símbolo AD-12, do Quadro de Cargos de Provimento
em Comissão do pessoal civil da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais - PMMG -, a que se refere o Anexo XXI do Decreto n° 43.187, de
10 de fevereiro de 2003, em vinte e dois cargos da classe de Assessor
Jurídico, código MG-18, símbolo AT-18.

§ 1° - Os cargos decorrentes da transformação a que se refere o "caput"
deste artigo passam a integrar o Quadro Especial de cargos de
provimento em comissão da Administração direta do Poder Executivo,
constante no Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003.

§ 2 0 - A lotação e a identificação dos cargos a que se refere o § j0 deste
artigo serão feitas por decreto.

Art. 2 0 - Para a definição da forma de provimento dos cargos
decorrentes da transformação de que trata esta lei, aplica-se o disposto
no art. 2° da Lei n' 9.530, de 29 de dezembro de 1987.

Art. 30 - o cargo de Assessor Jurídico a que se refere o art. 10 desta lei
é privativo de advogado.

Parágrafo único - Ao Assessor Jurídico compete prestar assessoria e
consultoria jurídicas à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais -
PMMG -, sendo-lhe vedada a representação judicial e extrajudicial do
Estado.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 2004.
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Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.981/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 1.981/2004, de autoria do Governador do Estado,

que dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores policiais civis,
militares, bombeiros militares e aos ocupantes de cargos de Agente de
Segurança Penitenciário, bem como de adicional de periculosidade aos
ocupantes dos cargos que menciona, e dá outras providências, foi
aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N 1.981/2004
Dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores policiais civis,

militares, bombeiros militares e aos ocupantes de cargos de Agente de
Segurança Penitenciário, bem como de adicional de periculosidade aos
ocupantes dos cargos que menciona, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica reajustada em 10% (dez por cento), a partir de 1° de

fevereiro de 2005, a remuneração básica dos postos e graduações da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 2 0 - Fica concedido, a partir de 1° de fevereiro de 2005, adicional de
periculosidade de 10% (dez por cento) aos:

- ocupantes dos cargos integrantes do Quadro Específico de
Provimento Efetivo da Polícia Civil de que trata o Anexo l-b da Lei n°
6.499, de 4 de dezembro de 1974:

II - ocupantes de cargos da carreira de Agente de Segurança
Penitenciário a que se refere a Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003:

III - ocupantes de cargos da classe de Agente de Segurança
Penitenciário a que se refere o art. 6° da Lei n° 13.720, de 27 de
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IV - signatários de contratos temporários de prestação de serviços de

Agente de Segurança Penitenciário celebrados com base no art.1 1 da Lei
n' 10.254, de 20 de julho de 1990.

Parágrafo único - O adicional de que trata o "caput" será calculado
sobre:

- o vencimento básico dos cargos integrantes do Quadro Específico
de Provimento Efetivo da Polícia Civil:

II - o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança
Penitenciário a que se refere o inciso II do "caput" deste artigo;

III - o vencimento básico dos cargos da classe de Agente de Segurança
Penitenciário a que se refere o inciso III do 'caput" deste artigo:

IV - os valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos
temporários de prestação de serviços de Agente de Segurança
Penitenciário a que se refere o inciso IV do 'caput" deste artigo.

Art. 30 - A partir de 1° de fevereiro de 2005, o direito ao pagamento de
adicional trintenário será estendido aos militares que tenham completado
trinta anos de serviço e que tenham se transferido para a reserva
remunerada em data anterior à publicação da Emenda à Constituição n0
59, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 4°— Ficam reajustados em 4% (quatro por cento), a partir de 1° de
julho de 2005:

- o vencimento básico dos cargos integrantes do Quadro Especifico
de Provimento Efetivo da Polícia Civil:

II - a remuneração básica dos postos e graduações da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar;

III - o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança
Penitenciário a que se refere o inciso li do "caput" do art. 2°:

IV - o vencimento básico dos cargos da classe de Agente de
Segurança Penitenciário a que se refere o inciso III do "caput" do art. 20;

V - os valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos
temporários de prestação de serviços de Agente de Segurança
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Penitenciário a que se refere o inciso IV do "caput" do art. 2°.
Parágrafo único - Para fins do reajuste de que trata o inciso V do

"caput" deste artigo, fica dispensada a celebração de termo aditivo ao
contrato temporário vigente.

Art. 50 - Os reajustes a que se referem os arts. 10 e 40 e o adicional de
que trata o art. 2° estendem-se aos servidores que, na data de publicação
desta lei, se encontrarem na inatividade.

Art. 6° - Para fins de aplicação desta lei, será observado o disposto nas
Leis Delegadas n° 42. de 7 de junho de 2000. n° 43. de 7 de junho de
2000, e n° 45. de 26 de julho de 2000, na Lei n° 15.276, de 30 de julho de
2004. e no art. 109 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor Ronaldo.
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