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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2004

ATAS

ATADA ior REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 7/12/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase (Expediente):

Ata - Correspondência: Mensagens n
o
s 312 a 315/2004 (encaminham o

Projeto de Lei Complementar n° 58/2004 e os Projetos de Lei nos 1.991 a
1.993/2004, respectivamente), do Governador do Estado - Propostas de
Ação Legislativa n

o
s 427 e 428/2004 - Ofício - 21 Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n
o
s 1.994 a

1.997/2004 - Requerimentos n°5 3.790 a 3.826/2004 - Proposições não
Recebidas: Requerimentos do Deputado João Bittar (3) - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Alberto Pinto
Coelho - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Jayro Lessa,
Sargento Rodrigues, Weliton Prado, André Quintão e Marcelo Gonçalves
- Questões de ordem - 2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência -
2 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento da Deputada Jô Moraes; aprovação -
Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 57/2003;
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada; aprovação do
requerimento; votação da proposta, salvo emendas e subemenda;
chamada de votação nominal; aprovação; prejudicial idade do Substitutivo
n° 1; votação da Emenda n° 2 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° i;
chamada de votação nominal; aprovação; prejudicial idade da Emenda n°
1 - Votação, em 20 tumo, da Proposta de Emenda à Constituição n°
24/2003; votação do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1 0 turno; chamada
de votação nominal; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 1.501/2004; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão,

rs
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em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.609/2004; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.144/2003; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.479/2004; aprovação na forma do vencido em 1° turno com as
Emendas n

o
s 1 e 2 - Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à

Constituição n° 80/2004; encerramento da discussão; chamada de
votação nominal; aprovação; declarações de voto - Encerramento -
Ordem do dia.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - José Milton
- Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos
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.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h12min, 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,
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iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 21-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

V Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Jayro Lessa, 2 0- Secretário "ad hoc", procede à leitura da

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

- O Deputado Sargento Rodrigues, 1°Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N°312/2004"
Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembléia

Legislativa, o projeto de lei complementar anexo, que cria a carreira de
Agente de Polícia, cria cargos no Quadro de Pessoal da Polícia Civil e
dispõe sobre a promoção por tempo de serviço dos ocupantes dos cargos
policiais que menciona. A medida faz parte de compromisso do meu
Governo quanto à valorização dos Policiais Civis, e, por conseqüência, o
seu melhor desempenho.

No caso específico, os Policiais Civis já há algum tempo empenham-se
em combater com maior intensidade os problemas relacionados à
violência, buscando melhorar substancialmente a segurança dos
mineiros.

O projeto cria 1.854 (mil oitocentos e cinqüenta e quatro) cargos de
natureza estritamente policial, com isto visa-se melhor organizar e
sistematizar a ação da Polícia Civil na defesa da sociedade.

Portanto, faz-se necessário buscarmos alternativas que minimizem a
situação dos servidores, valorizando e incentivando os policiais civis a
buscarem sua promoção pessoal dentro da instituição, permitindo, dessa
forma, o aumento de recursos humanos qualificados no desempenho de
funções direcionadas ao combate à criminalidade.

rÀ
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Pelo exposto, depreende-se que o projeto ora encaminhado é de suma
importância tanto para a Polícia Civil do Estado, que terá melhôres
condições de desempenhar seu papel institucional, quanto para a
sociedade, que será beneficiada com atuação mais efetiva na área de
segurança pública.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 58/2004
Cria a carreira de Agente de Polícia, cria cargos no Quadro de Pessoal

da Polícia Civil e dispõe sobre a promoção por tempo de serviço dos
ocupantes de cargos policiais civis que menciona e dá outras
providências.

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 10 - Fica instituída, na forma desta lei, a carreira de Agente de
Polícia.

Parágrafo único - A estrutura da carreira de que trata o "caput" e o seu
número de cargos são os constantes no Anexo 1.

Art. 20 - A carga horária semanal de trabalho dos servidores ocupantes
de cargos integrantes da carreira de Agente de Polícia é de 40 (quarenta)
horas.

Art. 30 O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo de Agente
de Polícia tem por competência o estabelecimento das causas,
circunstâncias e autoria das infrações penais, a realização das seguintes
atividades integrantes da ação investigativa, e ainda:

- o cumprimento de diligências policiais, mandados e outras
determinações da autoridade superior competente, contribuindo na
gestão de dados, informações e conhecimentos e na execução de
prisões;

11 - a execução de busca pessoal, de identificação criminal e
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datiloscópica de pessoas para captação dos elementos indicativos de
autoria de infrações penais;

III - o recolhimento de detentos provisórios, até a respectiva
transferência para a unidade responsável pela guarda penitenciária; e

IV - a coleta de dados objetivos pertinentes aos vestígios encontrados
em bens, objetos e locais de cometimento de infrações penais, inclusive
em veículos, com a finalidade estabelecer sua identificação, elaborando
autos de vistoria, descrevendo suas características e condições, para os
fins de apuração de infração penal.

§ 1° - O conhecimento técnico-científico pertinente às funções de
vistoria de veículos e as de identificação humana, de natureza biológica e
antropológica, para fins da investigação criminal, será incorporado à
formação dos servidores policiais civis e, especialmente, à formação dos
Agentes de Polícia.

§ 2° - O exercício das atribuições dos cargos integrantes da carreira de
Agente de Polícia é incompatível com qualquer outra atividade, salvo as
exceções previstas em lei.

Art. 40 - O ingresso em cargo da carreira de Agente de Polícia depende
de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-
se-á no primeiro grau do nível 1 da carreira.

§ 1° - O ingresso em cargo de carreira Agente de Polícia depende de
comprovação de habilitação mínima em nível intermediário, conforme
definido no edital do concurso.

§ 2° - Para fins do disposto no § 1°, considera-se nível intermediário a
formação em ensino médio ou em curso de educação profissional de
ensino médio, na forma da Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
AI. 50 - Os cargos da carreira de Agente de Polícia são lotados no

Quadro de Pessoal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.
§ ? - São vedadas a mudança de lotação de cargos da carreira de

Agente de Polícia e a transferência de seus ocupantes para os demais
órgãos e entidades da administração pública estadual.
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§ 20 - A cessão de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo de
Agente de Polícia 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. 60 - Para os fins do disposto nesta lei, progressão é a passagem do
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo de Agente de Polícia
para grau imediatamente superior no mesmo nível da carreira a que
pertencer, observado o disposto em lei ordinária.

Art. 70 - A promoção por tempo de serviço é exclusiva para os
servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo de Agente de
Polícia, de Escrivão de Polícia e de Auxiliar de Necropsia e se condiciona
ao preenchimento dos seguintes requisitos, observado o disposto em
regulamento:

- permanência do servidor no nível inferior da respectiva carreira pelo
prazo mínimo de dez anos de efetivo exercício; e

II - resultado satisfatório em avaliação de desempenho individual
durante o período aquisitivo.

Capítulo II
Disposições Transitórias e Finais

Art. 80 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Agente de
Polícia, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo das carreiras de Detetive,
Identificador, Vistoriador de Veículos e Carcereiro, transformados em
6.923 (seis mil novecentos e vinte três) cargos de provimento efetivo de
Agente de Polícia na forma da correlação estabelecida no Anexo II;

II - ficam criados 891 (oitocentos e noventa e um) cargos de Agente de
Polícia.

Art. 90 - A identificação dos cargos de provimento efetivo transformados
e criados por esta lei será feita em decreto.

Art. 10 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem
ocupantes de cargo de provimento efetivo a que se refere o inciso 1 do
art. 80 , transformados em cargos da carreira de Agente de Polícia, serão

rÃO



enquadrados na estrutura estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de
correlação constante no Anexo II.

Art. 11 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado na carreira de
Agente de Polícia, nos termos do art. 10, o direito previsto no art. 115 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.

Art. 12 - A tabela de vencimento básico da carreira de Agente de Polícia
será estabelecida em lei, observada a estrutura prevista no Anexo 1.

Parágrafo único - Até a publicação da tabela de que trata o "caput" os
cargos de provimento efetivo constantes do nível T da carreira de Agente
de Polícia, a partir de fevereiro de 2005, perceberão vencimento básico
correspondente ao nível 1 da carreira de Detetive vigente em fevereiro de
2005.

Art. 13 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a
que se refere o art. 10 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
da lei de que trata o art. 12, 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; e
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 0 - As regras de posicionamento não acarretarão redução da

remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do decreto
que as estabelecer.

§ 20 - O texto do decreto que estabelecer as regras de posicionamento
ficará disponível, para consulta pública, na página da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão na Rede Mundial de Computadores
(Internet), durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à data de sua
publicação, após notícia prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.

Art. 14 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que trata o art.
10 somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer a tabela

rÃ
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de vencimento básico da carreira de Agente de Polícia, bem como do
decreto a que se refere o art. 13.

§ 1°-Os atos a que se refere o "caput" somente produzirão efeitos após
sua publicação.

§ 20 - Os atos a que se refere o "caput" serão realizados por Resolução
Conjunta do Chefe da Polícia Civil e do Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão.

Art. 15 - O cargo correspondente à função pública a que se refere á 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 da carreira de Agente de Polícia, observada a correlação
estabelecida no Anexo li.

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
serão extintos com a vacância.

§ 20 - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput" as
regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os arts. 10 e
13.

§ 30 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10.254, de
20 de julho 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. 10 e 13 e mantida a
identificação como "função pública", com a mesma denominação do
cargo em que for posicionado.

§ 40 - A função pública de que trata o § 3° será extinta com a vacância.
§ 50 - O quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° e das funções

públicas de que trata o § 30 é o constante no Anexo III.
Art. 16 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das carreiras

instituídas por esta lei, na forma da correlação constante no Anexo II,
apenas para fins de percepção do vencimento básico correspondente ao
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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.

Art. 17 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento efetivo no
Quadro de Pessoal da Polícia Civil:

- 55 (cinqüenta e cinco) de Delegado Geral de Polícia;
II —48 (quarenta e oito) de Delegado de Polícia II;
111-119 (cento e dezenove) de Delegado de Polícia 1;
IV —53 (cinqüenta e três) de Médico Legista III;
V - 62 (sessenta e dois) de Médico Legista II;
VI —114 (cento e catorze) de Médico Legista 1;
VII - 11 (onze) de Perito Criminal Classe Especial;
VIII —33 (trinta e três) de Perito Criminal II;
IX - 37 (trinta e sete) de Perito Criminal 1;
X - 27 (vinte e sete) de Escrivão de Polícia Classe Especial;
XI —75 (setenta e cinco) de Escrivão de Polícia III;
XII - 102 (cento e dois) de Escrivão de Polícia II;
XIII —227 (duzentos e vinte e sete) de Escrivão de Polícia 1.
Art. 18 - A promoção de que trata o art. 7 0 aplica-se a partir de julho de

2005.
Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

A tabela referente ao Anexo 1 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 10.12.2004.

Anexo 1
(a que se referem os arts.1 0 , 80, 10 e 12 da Lei Complementar n° ........de

........de de 2004)
- Estrutura da Carreira de Agente de Polícia

Carga horária: 40 horas/semana
* A tabela referente ao Anexo II foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 10.12.2004.

rÀ
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Anexo II
(a que se referem os arts. 8 0, 10, 15 e 16 da Lei Complementar n° ........

de...de ..... de2004)
Tabela de Correlação da Carreira de Agente de Polícia

- A tabela referente ao Anexo III foi publicada na edição do "Diárió do
Legislativo" de 10.12.2004.

Anexo III
(a que se refere o § 50 do art. 17 da Lei Complementar n° ........de ........

de de 2004)
Quantitativo de Funções Públicas e Cargos Resultantes de Efetivação
pela Emenda à Constituição n° 49, de 2001

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N°31 3/2004

Belo Horizonte, 3 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 VI do art. 90 da Constituiçãodo
Estado, projeto de lei que altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembrõ de
1975.

Por entendê-la relevante, anexo a exposição de motivos do Secretário
de Estado de Fazenda.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me levam
a submeter ao elevado exame de seus Nobres Pares o presente Projeto
de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Belo Horizonte, 30 de novembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência minuta de

n
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anteprojeto de lei contendo proposta de alteração de dispositivo da Lei n°
6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária
do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de autorizar o Poder
Executivo a reduzir a carga tributária incidente nas operações internas
com os produtos classificados nas posições 7113 (artefatos de joalheria e
Suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados
de metais preciosos); 7114 (artefatos de ourivesaria e suas partes, de
metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais
preciosos) e 7116 (obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras
preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas) da
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias/Sistema Harmonizado -
NBM/SH, nos termos, condições e limites a serem estabelecidos em
regulamento.
• A minuta prevê a redução para até 3% (três por cento) em se tratando
de operações realizadas na área de abrangência do Programa de Apoio
ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves - PRO-CONFINS, de que trata a Lei n° 13.449, de 10 de
janeiro de 2000, e para até 7% (sete por cento) relativamente às demais
operações.

Na oportunidade, reiteramos os protestos de elevada estima e
consideração.

Fuad Noman, Secretário de Estado de Fazenda.
PROJETO DE LEI N°1.991/2004

Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

Art. 1°-O § lodo art. 12 da Lei n°6163, de 26 de dezembro de 1975,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12- ............................................................
§ 10 - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma, a relação

de mercadorias alcançadas, as condições e a disciplina de controle
estabelecidos em regulamento, autorizado a reduzir a carga tributária nas
operações internas com os produtos classificados nas posições 7113
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(artefatos de joalheira e suas partes, de metais preciosos ou de metais
folheados ou chapeados de metais preciosos); 7114 (artefatos de
ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou
chapeados de metais preciosos) e 7116 (obras de pérolas naturais ou
cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou
reconstituídas) da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias/Sistema
Harmonizado - NBM/SH:

- para até 3% (três por cento) relativamente às operações realizadas
na área de abrangência do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do
Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - PRO-
CONFINS, de que trata a Lei n° 13.449, de 10 de janeiro de 2000;

li - para até 7%(sete por cento) relativamente às demais operações."
Art. 20 - 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°314/2004"

Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2004
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de Lei que
altera a denominação, o objeto e a estrutura do lnstitutd de
Desenvolvimento Industrial - INDI, e dá outras providências.

A medida de que trata a proposta tem em vista redimensionar o Instituto
de Desenvolvimento Industrial - INDI, a fim de adaptá-lo às exigêhcias
dos dias fluentes, quando a economia do Estado experimenta notável
expansão em todos os setores, fato que recomenda novo formato para
aquela Sociedade, a começar pela sua denominação, que passará para
Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI,
evidenciando que seu campo de ação toma-se extensivo a todos os
segmentos da economia mineira.
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Observo que a vinculação do INDI à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico o coloca no centro das grandes decisões
que têm norteado o processo de nosso desenvolvimento, sendo certo que
a sua atuação na área de planejamento será de extraordinária valia, pois
o elevado nível da composição do seu Conselho Superior assegura
desempenho à altura do momento de grande afirmação da nossa
economia.

De salientar, outrossim, que o Projeto define os percentuais com que os
mantenedores do INDI - Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
e Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - contribuirão para
o seu Orçamento Anual Básico e de Investimentos, fator de estabilidade
no cumprimento de sua missão institucional.

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° 1.992/2004
Altera a denominação, o objeto e a estrutura do Instituto de

Desenvolvimento Industrial - INDI, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Das Disposições Preliminares

Art. 1° - Fica alterada a denominação do Instituto de Desenvolvimento
Industrial - INDI, a que se refere o art. 34 da Lei n° 11.050, de 19 de
janeiro de 1993, para Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas
Gerais - INDI.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, a expressão "Instituto de
Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI", a palavra "Instituto"
se equivalem.

Capítulo Ii
Do Objeto Social

Ad. 20 - O INDI, sociedade simples sem fins lucrativos, integrante da
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administração pública estadual, vinculado à Secretaria de Estado, de
Desenvolvimento Econômico - SEDE, tem por objeto a promoção,
elaboração e execução de estudos, planos e ações, com vistas, ao
desenvolvimento dos diversos setores da economia do Estado.

Capítulo III
Da Estrutura Orgânica

Art. 30 - O INDI tem a seguinte estrutura básica:
- Conselho Superior;

li - Diretoria Executiva.
§ 1° - As competências e a descrição das unidades previstas neste

artigo, assim como a denominação, descrição e competências das
unidades de estrutura complementar serão estabelecidas no contrato
social do INDI, aprovado por seu Conselho Superior.

§ 2° - Para a consecução do disposto no § 1° poderão ocorrer fusões,
alterações de denominação, transferências e desmembramentos nas
unidades da estrutura complementar.

§ 3° - Os cargos correspondentes às unidades mencionadas neste
artigo são de livre nomeação e exoneração do Governador do Estado.

Art. 40 - O Conselho Superior, órgão colegiado de deliberação, de
fiscalização e de orientação passa a ter a seguinte composição:

- Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, que será o
seu Presidente:

II - O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão;
III - Secretário de Estado de Fazenda;
IV - Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais $/A -

BDMG;
V - Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e
VI - Presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas

Gerais - INDI.
§ 1° - Nas faltas e impedimentos do Secretário de Estado de

Desenvolvimento Econômico, a Presidência do Conselho Superior do
INDI será exercida pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
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e na ausência deste, pelo Secretário de Estado de Fazenda.
§ 20 - Em caso de impedimento de qualquer dos membros do Conselho

Superior, seu substituto será aquele competente para substituí-lo no
órgão ou na entidade de origem, observado o disposto no § 1°.

§ 30 - Ao Presidente do Conselho Superior será assegurado, além do
voto ordinário, o voto de qualidade.

§ 40 - A função de Conselheiro do INDI não será remunerada.
Art. 50 - A Diretoria Executiva do INDI é composta por seu Presidente e

por quatro Diretores.
Parágrafo único - A remuneração dos membros da Diretoria Executiva

será fixada por deliberação do Conselho Superior do Instituto.
Capítulo IV

Da Manutenção do INDI
Art. 60 - Para sua operação e manutenção, o INDI receberá recursos da

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S/A - BDMG, em montante
correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) e 25% (vinte e cinco
por cento), respectivamente, do Orçamento Anual Básico e de
Investimentos.

§ 1 - O Orçamento Anual Básico e de Investimentos, o Plano de
Diretrizes e Metas, bem como as eventuais propostas de suplementações
orçamentárias, serão preparados anualmente e submetidos ao exame e
aprovação do Conselho Superior do INDI, para posterior deliberação dos
Conselhos de Administração dos mantenedores do Instituto a que se
refere o "capuf' deste artigo, na forma que dispuser o Contrato Social do
INDI.

§ 2° - O Estado de Minas Gerais não arcará com qualquer ônus na
manutenção do INDI.

Capítulo V
Das Disposições Finais

Art. 70 - O Contrato Social do INDI será adequado ao disposto nesta lei.
Art. 8° - Fica incluído no inciso 1 do art. 4 0, da Lei Delegada n° 57, de 29
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de janeiro de 2003, a alínea "d" com a seguinte redação:
"Art. 40 - ................................................

d) Sociedade simples:
1) Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Fica revogado o art. 34 da Lei n° 11.050, de 19 de janeiro de

1993."
- 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°315/2004"

Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,	11

Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao elevado exame
dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá nova redação
ao art. 20 da Lei n°9.400, de 18 de dezembro de 1986.

A Lei em referência autorizou o Poder Executivo a doar à Cooperativa
de Laticínios Teófilo Otoni Ltda., um terreno com área de 629.144,91m2,
situado no lugar denominado Pampulhinha, no Bairro São Jacinto,
Município de Teófilo Otoni, no qual seriam desenvolvidas, com
exclusividade, atividades agropecuárias de interesse da região.

O tempo, todavia, se encarregou de mostrar que o imóvel poderá ser
mais útil ainda àquela comunidade, sendo empregado também em
atividades de saúde, de educação e de ciências e tecnologia, mantidas as
de agropecuária.

A presente proposta tem em vista viabilizar tais metas, razão por que
espero a acolhida dos senhores parlamentares.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.	 1
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PROJETO DE LEI N° 1.99312004
Dá nova redação ao art. 2 0 da Lei n° 9.400, de 18 de dezembro de

1986, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Cooperativa de
Laticínios Teófilo Otoni Ltda.

Art. 1 0 - O art. 20 da Lei n° 9.400, de 18 de dezembro de 1986, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Cooperativa de Laticínios
Teófilo Otoni Ltda., passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20 - O imóvel de que trata o art. 1° destina-se ao desenvolvimento
de atividades agropecuárias, de saúde, de educação ou de ciência e
tecnologia, sob pena de reversão ao patrimônio do Estado.".

Art. 20 - 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 ad. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 427

Da Associação Comunitária de Chonin de Cima, sugerindo seja
apresentado projeto de lei dispondo sobre a gratuidade de obtenção da
Cadeira de Identidade para idosos acima de 60 anos. (- A Comissão de
Participação Popular.)	-

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°428
Da Associação Comunitária de Chonin de Cima, sugerindo seja

encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG, pedido de informações sobre
o andamento do processo para asfaltamento da BR-451, no trecho que
liga Marilac - Chonin de Cima à BR-116. (- A Comissão de Participação
Popular.)

OFICIO
Do Sr. Jerfferson Simões, Presidente da Federação Nacional das

Empresas de Segurança e Transporte de Valores - Fenavist -,
encaminhando o Estudo Setorial da Segurança Privada com informações
sobre o setor. (- A Comissão de Segurança Pública.)

2 a Fase (Grande Expediente)
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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 N01.994/2004

Dispõe sobre a obrigatoriedade das salas de cinemas e similares
destinarem espaço nas suas programações para veiculação 1 de
campanhas educativas e de utilidade pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - As salas de cinemas e similares ficam obrigadas a destinar o

tempo de dois minutos anteriores à exibição de cada uma de suas
sessões diárias à veiculação de campanhas educativas e de utilidade
pública, tendo como conteúdo os seguintes temas:

- Aids e outras doenças infectocontagiosas;
li - Antidrogas e antitabaco;
III - Combate à prostituição, à exploração infantil e a todo tipo de

discriminação e preconceito;
IV - Estímulo à doação de órgãos;
V - Estímulo à prática de atividades físicas e esportivas;
VI - Preservação do meio ambiente;
VII - Preservação do patrimônio público e histórico; e
VIII - Ações voltadas à valorização da cidadania e à inserção social.
Art. 20 - A distribuição dos filmes a que se referem o "caput" do artigo

anterior, bem como o acompanhamento e o controle da exibição, são
responsabilidades dos poderes públicos municipal, estadual e federal,
através de seus órgãos competentes.

§ P - As salas de cinema e similares terão o prazo de dois dias,
contados a partir do recebimento dos filmes, para iniciarem às suas
veiculações;

§ 2° - O período mínimo de veiculação por campanha será de sete dias
ininterruptos.
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Art. 30 - Fica estabelecida multa de 10.000 UFIRs (dez mil Unidades
Fiscais de Referência) pelo descumprimento desta lei, sendo que a
reincidência poderá levar à interdição das salas de cinema e similares.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2004.
Márcio Kangussu
Justificação: O sucesso das campanhas educativas e de utilidade

pública depende, invariavelmente, do apoio dos meios de comunicação. A
sua eficácia, portanto, fica cada vez mais dependente da participação e
do envolvimento da mídia e de sua capacidade de atingir e sensibilizar a
comunidade.

O projeto de lei em tela, ao propor que as salas de cinemas e similares
reservem dois minutos de sua programação diária para veiculação de
campanhas educativas e de utilidade pública, procura se valer do fascínio
que o cinema exerce sobre as pessoas para tentar sensibilizar esse
público para a importância do engajamento nas campanhas.

Ao incorporar conceitos de cidadania e restabelecer compromissos com
causas relevantes voltadas à melhoria da qualidade de vida de nossos
semelhantes; ao assegurar mais compromissos e respeito com o meio
ambiente, com a valorização do ser humano, com a sua cultura e o seu
meio social, estaremos iniciando uma verdadeira revolução cívica e
recuperando valores em uma sociedade desgastada, na qual a
comunicação tem papel primordial.

A sociedade moderna tem exigido uma nova postura das empresas na
sua relação com a comunidade onde estão inseridas. A população cobra
atitudes solidárias e uma participação vigorosa por parte delas, ao
mesmo tempo em que espera que as empresas tenham não só direitos,
mas também responsabilidades para com as sociedades onde e com
quem atuam.
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Como resposta, as empresas também estão desenvolvendo, de forma
crescente, mais ações em benefício da comunidade. O tema
responsabilidade social está contagiando o cenário empresarial, onde é
cada vez maior o compromisso da responsabilidade social cidádã,
baseada no resgate de princípios éticos e morais. Essas iniciativas geram
valores por seu caráter nobre e fazem com que o setor empresarial seja
parceiro fundamental para a construção de uma sociedade mais justa,
solidária e próspera.

Os empresários do setor de cinema e similares devem ter uma
percepção abrangente para entenderem com clareza os objetivos deste
projeto. Assim, terão a consciência de que são importantes agentes de
transformação dentro de um processo de valorização da vida, tanto no
plano individual quanto no plano da coletividade. Para isso, é necessário
que se tornem nossos aliados e parceiros nesse esforço conjunto para
aprovação nesta Casa deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
José Milton. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 211/2003, nos termos do § 20
do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.995/2004
Cria a Notificação Compulsória da Violência contra a Criança e o

Adolescente e a Comissão de Monitoramento da Violência contra a
Criança e o Adolescente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criada a Notificação Compulsória da Violência contra a

Criança e o Adolescente, a ser feita pelo estabelecimento público ou
privado de serviço de saúde que prestar atendimento a criança ou
adolescente vítima de violência.

Parágrafo único - Considera-se criança a pessoa de até doze anos de
idade incompletos, e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos de
idade, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:
- violência contra a criança ou adolescente a ação ou conduta que lhe
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• cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, ocorrida no
âmbito público ou doméstico;

II - 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 ou uso de armas brancas ou de fogo, entre outras;

III - violência sexual o estupro e o atentado violento ao pudor, bem
como a exposição como objeto de comércio para fins de exploração
sexual;

IV - violência psicológica a situação em que a vítima 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 contra a criança ou adolescente, tipificados
como violência física, sexual ou psicológica.

Parágrafo único - O profissional de saúde que verificar que a criança ou
o adolescente atendido sofreu violência solicitará ao profissional
responsável pela condução do caso o preenchimento da Notificação
Compulsória de Violência contra a Criança e o Adolescente.

Art. 40 - A Notificação Compulsória de Violência contra a Criança e o
Adolescente conterá:

- identificação pessoal, com nome, idade, etnia, escolaridade e
endereço;

II - identificação dos pais ou do responsável, 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° - No formulário do primeiro atendimento, no "Motivo de

Atendimento", será preenchido o item "violência", especificando-se o tipo
de violência, se física, sexual ou psicológica, e o âmbito de sua
ocorrência, se doméstico ou público.
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§ 2° - Os casos de violência contra criança ou adolescente são
considerados:

- domésticos quando ocorridos em família ou na unidade doméstica
ou, ainda, em qualquer outro ambiente, desde que o agressor conviva ou
haja convivido no mesmo domicílio com a criança ou o adolescente;

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

quer que se encontrem.
Art. 5 0 - A Notificação Compulsória de Violência contra a Criança e o

Adolescente será preenchida em três vias, das quais uma será mantida
em arquivo de violência contra a criança ou o adolescente, no
estabelecimento de saúde que tiver prestado o atendimento; outra,
encaminhada à Delegacia Especializada de Crimes contra Menores, e a
terceira, entregue aos pais ou ao responsável por ocasião da alta.

Art. 60 - Os dados de arquivo de violência contra a criança e o
adolescente serão confidenciais e somente poderão ser fornecidos:

- aos pais ou ao responsável pela pessoa que tiver sofrido a violência,
devidamente identificada, mediante solicitação pessoal por escrito;	1

II - ao Conselho Tutelar ou a autoridade policial ou judiciária, mediante
solicitação oficial.

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

Art. 7 0 - A Divisão de Epidemiologia da Secretaria de Estado de Saúde
divulgará semestralmente as estatísticas relativas à violência contra a
criança e o adolescente referentes ao semestre anterior.

Art. 80 - Fica criada, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, a
Comissão de Monitoramento da Violência contra a Criança e o
Adolescente, para acompanhar a implantação desta lei.

Parágrafo único - A Comissão de Monitoramento será regida • por
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regulamento interno a ser elaborado por seus integrantes.
Art. 9 0 - A Comissão de Monitoramento da Violência contra a Criança e

o Adolescente será composta por doze membros, assim discriminados:
- um representante da Secretaria de Estado de Saúde;

II - 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

Menores;
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 dos Direitos da Criança

e do Adolescente.
§ 1 ° - 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.

§ 3° - Caberá à Secretaria de Estado de Saúde dar o suporte
necessário ao funcionamento da Comissão de Monitoramento da
Violência contra a Criança e o Adolescente.

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

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

li - no caso de reincidência ou descumprimento do prazo estabelecido
no inciso 1, o estabelecimento será penalizado com multa diária no valor
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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, de de 2004.

Ana Maria Resende
Justificação: Atualmente, está cada vez mais comum os adultos

covardemente violentarem a integridade física e psicológica do
adolescente e, principalmente, da criança, por sua fragilidade física.
Esses atos de violência podem culminar em graves ferimentos e terrí'eis
seqüelas, quando não na morte.

Muitas crianças e adolescentes portam consigo seqüelas físicas que
não chegam ao conhecimento das autoridades porque são encobertas
pelos próprios adultos, no caso, os pais ou o responsável.

A violência contra a criança e o adolescente ocorre tanto no espaço
privado quanto no espaço público e pode ser cometida por familiares ou
outras pessoas que vivem no mesmo domicílio (violência doméstica); ou
por pessoas sem relação de parentesco e que não convivem sob o
mesmo teto.

No entanto, está constatado que a violência mais comum contra a
criança e o adolescente é a doméstica, que é aquela cometida por
familiares ou pessoas que vivem na mesma casa e que causa morte,
dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico.

A maioria das crianças e adolescentes que são obrigados a realizar
trabalhos perigosos ou são vítimas de exploração sexual e maus-tratos
correm o risco de, na idade adulta, não serem capazes de progredir ou
participar produtivamente na sociedade, pois, em muitos casos, perdem a
dignidade e a auto-estima.

Este tipo de violência é um problema de saúde pública, pois afeta a
integridade física e mental. Milhares de vítimas desta violência,
principalmente da considerada doméstica, passam regularmente pelos
pronto-socorros, ambulatórios e hospitais da rede de saúde, que, em
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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.

O art. 227 da Constituição Federal reza: "E dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão".

Não há mais dúvida sobre a necessidade emergencial da adoção de um
plano de ação e de protocolos específicos na área de saúde para esse
atendimento, assim como são imprescindíveis investimentos na
capacitação (habilitação e reciclagem) de profissionais de saúde, em
todos os níveis, para atender e acolher as crianças e adolescentes de
forma humanizada, primando pelo respeito aos direitos humanos, de
forma a dar visibilidade ao problema e criar condições para enfrentá-lo.

Portanto, é necessário conscientizar e mobilizar os órgãos competentes
e toda a sociedade civil com ações e denúncias no combate à violência
doméstica e pública contra as crianças e adolescentes da nossa Minas
Gerais.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a
aprovação deste importante projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
André Quintão. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.32812003, nos termos do
§ 20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.996/2004
Declara de utilidade pública a Associação Obras Sociais Dr. Bezerra de

Menezes, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Obras Sociais
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Dr. Bezerra de Menezes, com sede no Município de São Sebastiãodo
Paraíso.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2004.
Gustavo Valadares
Justificação: A Associação Obras Sociais Dr. Bezerra de Menezes, com

sede no município de São Sebastião do Paraíso, tem por finalidade a
realização de atividades de interesse social, habitação, cultura, esporte e
recreação em geral. Busca, ainda, além da manutenção de serviços
educacionais, prestar assistência social, médica, hospitalar e
odontológica e promover programas de desenvolvimento pessoal, entre
outras atividades de caracteres filantrópico, cultural, esportivas e cívicas.
Também promove o atendimento espiritual dos que, voluntariamente, a
solicitarem.

A documentação apresentada se encontra de acordo com o que
estabelece a Lei n' 12.972, de 27/7/98, com vistas à sua declaração de
utilidade pública.

Assim, peço o costumeiro apoio dos nobres colegas à aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.997/2004
Declara de utilidade pública a Fundação Dom Bosco de Comunicação

de Ponte Nova, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Dom Bosco de

Comunicação de Ponte Nova, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2004.
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Padre João
Justificação: Trata-se de associação beneficente, sem fins lucrativos,

fundada em 12/7/2001, que tem por finalidade a difusão da cultura, o
amparo à juventude, por meio da assistência e reintegração social, o
ensino e o desenvolvimento tecnológico, a formação do espírito de
cidadania, o esporte e o lazer.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública encontra-
se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na
Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- 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.

REQUERIMENTOS
N° 3.790/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Célia de Oliveira Coelho, por ter sido eleita
para o cargo de Prefeita do Município de Jaguaraçu.

N° 3.79112004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Marco Aurélio Dias Ferreira, por ter sido
eleito para o cargo de Prefeito do Município de Rio Novo.

N° 3.792/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Roneido Teófilo de Carvalho, por ter sido
eleito para o cargo de Prefeito do Município de São Tomás de Aquino.

N° 3.793/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Renes José Borges Pereira, por ter sido
eleito para o cargo de Prefeito do Município de Indianópolis.

N° 3.794/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. João lzael Querino Coelho, por ter sido
eleito para o cargo de Prefeito do Município de Itabira.

N° 3.795/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Marcelo Leão Ferreira, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de Itacambira.
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N° 3.796/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Fued José Dib, por ter sido eleito para o
cargo de Prefeito do Município de ltuiutaba.

N° 3.797/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Leonardo Duraes de Almeida, por ter sido
eleito para o cargo de Prefeito do Município de Japonvar.

N° 3.798/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Jamir Moreira de Andrade, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de João Pinheiro.

N° 3.799/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com a Sra. Diva de Andrade Viana, por ter sido eleita
para o cargo de Prefeita do Município de Josenópolis.

N° 3.800/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Ely Rezende Pereira, por ter sido eleito para
o cargo de Prefeito do Município de Lamim.

N° 3.801/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Oscar Soares de Andrade, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de Juatuba.

N° 3.802/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com a Sra. Neli Leão do Prado, por ter sido eleita para
o cargo de Prefeita do Município de Fortaleza de Minas.

N° 3.803/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Maria Cecília Marchi Borges, por ter sido
eleito para o cargo de Prefeito do Município de Frutal.

N° 3.804/2004, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Marclênio Ferraz da Rocha, por ter sido
eleito para o cargo de Prefeito do Município de Fruta de Leite.

N° 3.805/2004, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado voto
de congratulaçs com o Sr. Ademir da Costa Carvalho, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de Caeté.

N° 3.806/2004, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Hélcio Nogueira, por ter sido eleito para o
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cargo de Prefeito do Município de Goiabeira.
N° 3.807/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Orivaldo Alves de Oliveira, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de Ibiracatu.

N° 3.80812004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Onofre Geraldo dos Reis, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de Ibitiura de Minas.

N° 3.809/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Altair Júnior da Silva, por ter sido eleito para
o cargo de Prefeito do Município de São Francisco de Paula. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.810/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais de Montes Claros pelo projeto de recuperação !
ressocialização dos detentos da cadeira pública desse município. (- A
Comissão de Segurança Pública.)

1. N° 3.811/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Arthur Fonseca Carneiro,
Presidente da Cooperativa Agropecuária de Cristina, por ter o café
produzido nesse município obtido, em leilão, o maior preço já alcançado
no mundo. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 3.812/2004, do Deputado George Hilton, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. José Theobaldo Júnior, Presidente da
Associação Atelier de Artes e Ofícios Vara Tupynambá, pelos anos de
empenho em favor da valorização da arte, do artesanato e da cultura no
Estado. (- A Comissão de Educação.)

N° 3.81312004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Hedward Moura por sua
eleição para Vereador à Câmara Municipal de São João Nepomuceno.

N° 3.814/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Alberto Santos por
sua eleição para Vereador à Câmara Municipal de São João
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Nepomuceno.
N°3.815/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja enviado

voto de congratulações ao Sr. Leo Marcio Souza Arrichette por sua
eleição como Vereador à Câmara Municipal de São João Nepomuceno.

N° 3.816/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja enviado
voto de congratulações ao Sr. Rodrigo Barbosa Ribeiro por sua eleição
como Vereador à Câmara Municipal de São João Nepomuceno.

N° 3.817/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja enviado
voto de congratulações ao Sr. Ruy Rodrigues Barbosa por sua eleição
como Vereador à Câmara Municipal de São João Nepomuceno. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.818/2004, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, com vistas à concessão do
Título de Cidadã Honorária à Bispa Maria Lúcia de Brito Rodovalho, Vice-
Presidente da Federação Ministério Sara Nossa Terra. (- A Comissão: do
Trabalho.)

N° 3.819/2004, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja consignada
nos anais da Casa manifestação de aplauso à Cooperativa Agropecuária
de Bom Despacho - COOPERBOM - pelo trabalho realizado no cenário
econômico do município.

N° 3.820/2004, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da República com vistas a que sejam analisadas a
competência, a capacidade e as verdadeiras intenções do Sr. Rolf
Hackbart à frente da Presidência do INCRA. (- Distribuídos à Comissão
de Política Agropecuária.)

N° 3.821/2004, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, pleiteando seja solicitada ao Secretário de Fazenda
informação sobre o perfil da dívida do Estado em que constem a taxa de
juros incidente sobre o montante da dívida e o valor pago de correção
monetária.

N° 3.822/2004, da Comissão de Participação Popular, pleiteando sejam
solicitadas ao Secretário de Defesa Social informações sobre as

rs



683

condições do atendimento dispensado aos adolescentes infratores que se
encontram no Centro de Remanejamento de Presos - CERESP -, em
Ipatinga, bem como as providências tomadas em conseqüência das
mortes ocorridas nas últimas semanas. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 3.82312004, da Comissão de Administração Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Congresso Nacional com vistas a que seja aprovado
o Projeto de Lei n° 3.985/2004.

N° 3.824/2004, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas a que agilize a
criação do Conselho Gestor do Mercado livre dos Produtores da CEASA-
MG.

N° 3.825/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Isaac Yarochewsky, por seu
artigo "Os Direitos Humanos", publicado no jornal "O Tempo".

N° 3.826/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas a que tome
as providências cabíveis para embargar, pelos motivos que menciona, o
início da construção de estabelecimento prisional em Ribeirão das Neves.
Proposições não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso 1 do art. 284,
do Regimento Interno, deixa de receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS
Do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Ambrosina Manoelita Vilela de Meio por sua
eleição para Prefeita Municipal de Florestal.

Do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Itamar José da Costa por sua eleição para
Prefeito Municipal de Pedra do lndaiá.

Do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a Sr. Gilmar Sidnei da Silva por sua eleição para
Prefeito Municipal de Córrego Dantas.
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Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Alberto Pinto Coelho.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.
O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, hoje, mais do que em qualquer outra ocasião, preocupo-me
com a saúde da nossa gente e com a economia do Estado e do País. Na
vida de todos, a interligação comercial e econômica, que muitos chamam
de globalização, tem mostrado que compreende e abriga as camadas
mais ricas da sociedade, as mais afortunadas. Não há, nesses tempos
que correm, nenhuma possibilidade de abalo, perda ou quebra, em
qualquer atividade econômica, da qual não saiam todos prejudicados.
Como bem se sabe, ficam as mais altas contas debitadas ao desemprego
e ao desestímulo total do setor atingido.

Estive há pouco, por mais de quatro dias, na cidade onde ficam minhas
raízes pessoais. Na edição de domingo passado do jornal local, li algo
que me chamou a atenção. De pronto, resolvi trazer à responsabilidade
desta Casa para que tome as devidas providências e proceda ao urgente
encaminhamento bem recomendado ao Executivo mineiro. Tenho
acompanhado, em todo o País, numa mistura de orgulho e esperança, o
noticiário nacional sobre a prosperidade do campo brasileiro. Falam de
milhões, bilhões, não só de dinheiro, mas também de toneladas de grãos
e carne.

Não é a guerra comercial que nossa Nação tem enfrentado para colocar
tais produtos no mercado mundo afora. A comunidade européia, num
desatino de paternalismo, escuda sua produção rural com forte subsidio
para que produtos estrangeiros, por lá, não tenham vez nem penetração.
Por isso, sabemos que a concorrência é dura, ágil e, muitas vezes, senão
na maioria delas, até mais rica que nós. Toda a atenção e todo o cuidado
são mais que importantes. Qualquer deslize ou erro é fatal no disputado
comércio exterior; grande alicerce de nossa economia hoje.
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Em 20/9/2004, a Rússia impôs embargos a quase 1 milhão de
toneladas de carne bovina e suína brasileira. O motivo alegado foi a
informação de um minúsculo foco de febre aftosa em lugar menor ainda,
na Amazônia. E como se a Amazônia fosse ali, nas proximidades do
Palácio da Liberdade ou mesmo do Planalto.

Não foram aceitas explicações ou justificativas que satisfizessem os
russos. Mesmo com o mais alto nível de entendimento, durante a visita do
Presidente daquele país, não suspenderam os embargos e não deram
sequer abertura ao diálogo. Hoje, no que se refere a tal abastecimento,
os Estados Unidos ocupam o nosso lugar. Ressalte-se que esse fato
ocorre antes de completar um ano do infortúnio do comércio da soja
realizado com a China. Os americanos agora completam o que
perdemos. Não sou fazendeiro e muito menos veterinário, mas de
negócios e seu meio entendo bem. A crônica que li no jornal de
Governador Valadares alertava para falhas no sistema de controle e
combate à febre aftosa e para a negligência e a resistência de alguns
fazendeiros em vacinar ou não seus rebanhos.

Compreendi, preocupei-me bastante com os fatos narrados e convenci-
me do necessário reforço na fiscalização e vigilância do Instituto Mineiro
de Agropecuária - IMÃ. E entendo mais: dado o vulto comercial, a
abrangência e a dependência social do campo, em Minas Gerais, o
melhor critério é nos precavermos seriamente. Melhor mesmo seria
ampliarmos as condiç5es operacionais, destinando mais recursos para a
modernização do Instituto. Talvez devamos ainda pensar seriamente em
ampliar seus poderes de polícia na ordem econômica para que sua
atuação se torne mais ágil e eficaz como órgão fiscalizador.

A fim de que nossa intervenção produza os efeitos desejados, dadas a
magnitude e a possível ampliação do problema, aproveito o momento
para pleitear à Presidência desta Casa que solicite ao nobre Deputado Gil
Pereira, digníssimo Presidente da Comissão de Política Agropecuária, a
imediata convocação do Diretor-Geral do IMÃ, Sr. Altino Rodrigues Neto.

Depois de ouvi-lo, penso que melhor poderíamos contribuir ao nos
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tomarmos conhecedores das reais carências do órgão, deficiênciaS e
atuais gerências. A nossa participação poderá, com certeza, estabelecer
maior segurança, confiabilidade e estabilidade ao setor e à economia do
Estado e do Brasil.

Bem sei como é incômodo ser mensageiro da desgraça, isso costuma
nos entristecer mais que a própria constatação de que nossa participação
é sempre limitada para evitá-la. Mas, nesse caso, é apenas o aviso sobre
uma inconseqüência, que pode redundar em desastre iminente e
transbordar para todo o território nacional. Tal situação tem-nos mostrado
que esta é uma calamidade em que é bem melhor prevenir, por não haver
santo remédio para ela. Isso, sem nenhum alarde, principalmente porque
se sabe que o mercado internacional tem ouvidos e maldade enormes.
Acautelemo-nos. Muito obrigado pela atenção.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, povo que nos assiste pela TV Assembléia, galerias,
gostaríamos de tratar de um assunto muitíssimo importante para o Estado
de Minas Gerais. No mandato passado, compreendido entre os anos de
1999 e 2002, ocupei a tribuna desta Casa para falar da importância da
integração dos órgãos de segurança pública do nosso Estado. Por
diversas vezes fui persistente, diria até chato, em cobrar do Governador
Itamar Franco que os órgãos de segurança pública, as Polícias Civil e
Militar, o Corpo de Bombeiros e a área prisional trabalhassem
conjuntamente.	 II

Tivemos a iniciativa de apresentar a Proposta de Emenda à
Constituição n° 33, que subordinava as Polícias Civil e Militar a um único
Secretário, com o objetivo de proceder à integração e,
conseqüentemente, melhorar a ação policial na prestação dos serviços de
segurança ao cidadão mineiro.

Tivemos várias resistências. Chefes de polícia resistiam à ação. No
entanto, posteriormente conseguimos avançar, já no final da legislatura,
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em 2002, com a Proposta de Emenda à Constituição n° 84. O Deputado
Anderson Adauto participou ativamente dos debates sobre essa proposta,
assim como a ex-Deputada e hoje Vereadora Elaine Matozinhos e outros
Deputados. E a Proposta de Emenda à Constituição n° 84, da qual fui o
primeiro signatário, hoje é o retrato fidedigno da Secretaria de Estado de
Defesa Social, sugestão que tive a oportunidade de levar ao Governador
Aécio Neves, quando ele ainda era Presidente da Câmara dos
Deputados.

Sinto-me honrado por ter sido contemplado pelo Governador Aécio
Neves no seu plano de Governo, cuja cópia está em meu gabinete, com a
Secretaria de Estado de Defesa Social. Por que motivo criar essa
Secretaria para a ela subordinar as Polícias Civil e Militar, o Corpo de
Bombeiros e o setor penitenciário do Estado?

Por vários motivos sobre os quais eu, desta tribuna, alertava a
sociedade, mas em especial os Deputados da Casa e o Governador,
então Itamar Franco. Vi que a proposta que estava sendo contemplada
no plano de Governo logo havia sido efetivada pelo Governador Aécio
Neves.

Neste momento quero parabenizar o Governador Aécio Neves por criar
a Secretaria de Estado de Defesa Social. O que havia de errado nas
Polícias, no Corpo de Bombeiros e no setor prisional que era prejudicial à
sociedade, ao cidadão que clama pela segurança pública?

Na estrutura do aparelho de segurança pública do Estado, tínhamos
graves problemas. Primeiro, não havia uma comunicação, por rádio,
integrada, o que foi corrigido com a Secretaria de Defesa Social, quando
começou a surgir uma integração. A Policia Militar, que está 24 horas na
rua, quando deparava com um cidadão foragido de uma penitenciária, ou
de uma delegacia cuja responsabilidade era da Polícia Civil, não tinha a
informação se aquele indivíduo seria foragido ou não. Isso acontecia
porque nem o setor prisional nem a própria Polícia Civil comunicavam à
Polícia Militar a fuga do preso. Portanto, tudo estava completamente
desarticulado.
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A Polícia Militar, estando 24 horas na rua, ao abordar um cidadão em
atitude suspeita, próximo ao local de um assalto, de um seqüestro ou de
algum outro crime, não saberia identificar ou conhecer o arquivo criminal
para saber se aquele indivíduo teria passagem ou não pela polícia. Isso
acontecia porque a Polícia Civil guardava a sete chaves esse arquivo. A
polícia ostensiva que estava na rua, não tinha acesso a essa informação.
Hoje, isso é uma realidade, pois a Polícia Militar já tem acesso a esse
arquivo.

Tivemos oportunidade de ser autor da Lei n° 13.968, que permitiu o
acesso comum às informações entre as duas Polícias. Tudo isso tem o
objetivo de facilitar a vida do cidadão e a do policial para uma resposta
imediata, a fim de que a população tenha uma segurança melhor.

Daí por diante, o Governador Aécio Neves continuou firme no seu
propósito, tentando romper com o corporativismo arcaico e ultrapassado
que prejudicava a população. O Comando da Polícia Militar não queria
mudar. Feito isso, avançamos com o fim da duplicidade de órgãos, ou
seja, com centrais de comunicação - a CEPOLC e o chamado COPOM,
que até então se chamava COP. Houve a fusão desses dois órgãos, e
hoje temos uma central única de comunicação - CICOP. Com  isso, o
cidadão pode acionar a Polícia. Civil e a Polícia Militar pelo telefone 190.

Criou-se um boletim de ocorrência unificado, evitando-se a burocracia.
O cidadão, quando tinha o seu veículo furtado, discava para o 190. A
viatura ia ao local, fazia o registro e, depois, o cidadão era orientado
pelos policiais militares a comparecer no DETRAN, ou no plantão do
DETRAN, para fazer outro registro de ocorrência. O cidadão não entendia
por que, em um mesmo Estado, tinha de fazer duas queixas. Mas isso
acabou, pois hoje temos o boletim integrado, a comunicação integrada.
Os arquivos criminais passaram a ser acessados, de forma conjunta,
pelas duas Polícias. Isso foi um avanço.

Os avanços continuam. Tivemos a felicidade de apontar e colocar o
dedo nessa ferida. Numa delegacia cuja jurisdição de atuação teria 20, 30
ou 40 bairros, a Companhia da Polícia Militar não tinha casado essa
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jurisdição territorial, o que dificultava a integração da ação policial. Isso
também dificultava para os próprios Chefes de Polícia cobrarem
responsabilidade do Delegado, do Capitão ou do Major, que ali
respectivamente chefiavam a Delegacia e a Companhia da Polícia Militar.

O Governador Aécio Neves faz tudo isso com firmeza.
Entretanto, nem tudo é felicidade. Há cerca de 20 dias, houve um

assalto na Capital. Vejamos o que diz o articulista Ronildo de Jesus, em
matéria no "Diário da Tarde": "Prédio invadido. Moradores do prédio
assaltado por uma quadrilha formada por 15 ladrões lembraram os
momentos de terror que viveram. Os moradores do prédio Porta D'Ouro,
localizado na Rua Maranhão, Bairro Funcionários, região Centro-Sul de
Belo Horizonte, que viveram 4 horas de terror quando ficaram reféns, na
última sexta-feira à noite, em poder de uma quadrilha de assaltantes,
disseram ontem que ainda têm sensação de pânico quando lembram da
ação criminosa. Agora, só esperam que o bando, cerca de 15 homens,
seja preso o mais rápido possível, e condenado, para que outras pessoas
não passem pelo mesmo sufoco que viveram".

Mais à frente, ele continua: "A descrição de alguns integrantes da
quadrilha feita pelos moradores e as fitas do circuito interno de TV serão
as principais pistas para a policia tentar identificar os assaltantes. Ao
contrário do Rio de Janeiro e de São Paulo, esse foi o primeiro assalto do
gênero ocorrido em Minas Gerais".

Na verdade, foi o segundo. O Deputado Célio Moreira, que conhece
bem o Barreiro, sabe que lá houve um assalto semelhante; invadiram o
prédio e limparam tudo. Farei uma denúncia grave em relação ao ocorrido
no assalto da Rua Maranhão. O cidadão não pode continuar pagando a
conta pelo excesso de corporativismo, pela tentativa de uma Polícia
querer chegar primeiro aos assaltantes do que a outra, extrapolando as
esferas de competência.

Insisto, por isso, que a integração é um grande passo. O Governador
Aécio Neves teve a coragem de fazer o que os demais não fizeram.
Alerto a imprensa, que até então não percebeu, para o fato de que foram
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assaltados 15 dos 18 apartamentos do prédio, e temos informações
seguras de que havia morador com altíssima quantia em dólares
guardada em casa, o que teria motivado os bandidos a se deslocarem de
São Paulo, de forma organizada e com informações sobre o dinheiro.

Outro detalhe é necessário revelar. Naquele dia, a fita do circuito interno
foi parar nas mãos do Cel. Sócrates Edgard dos Anjos, que demorou 48
horas para devolvê-la ao Chefe da Polícia Civil. Essa informação foi dada
por uma pessoa séria, que luta pela integração das Polícias. Pergunto:
desde quando o Cel. Sócrates faz investigação policial? Desde quando
isso é função da Polícia Militar? Pasmem, senhoras e senhores, num
assalto dessa envergadura, com pessoas aterrorizadas, um chefe de
polícia, nomeado pelo Governador, sabendo de sua responsabilidade e
do avançar do tempo, reteve a fita por 48 horas. Com esse tempo, é
possível atravessar o País e chegar ao Paraguai de ônibus. Não é preciso
avião ou carro particular.

O que queria o Comandante da PM com essa fita guardada? Queria
disputar a investigação com a Polícia Civil?

Aécio Neves foi o único Governador que teve a coragem de fazer a
integração da ação policial em nosso Estado, para acabar com a
superposição de funções e com a duplicidade de órgãos, visando a dar
celeridade à ação policial e a atender melhor o cidadão. Porém, chefiándo
a Polícia Militar de Minas Gerais está um Coronel que ainda não
aprendeu essa lição, que ainda persiste em ser corporativista ao extremo
e acredita que a Polícia Militar poderia ir ao Estado de São Paulo para
diligenciar e investigar, o que é função da Delegacia de Furtos e Roubos.
Foi exatamente isso o que ocorreu, por ordem do Chefe da Polícia Civil. A
ordem era que duas equipes fossem até São Paulo, pois os próprios
moradores, durante o assalto, identificaram o sotaque paulista1 dos
marginais.

Deixo um questionamento ao Cel. Sócrates Edgard dos Anjos: por que
demorar 48 horas para entregar a fita de vídeo de circuito interno de um
assalto que comoveu Belo Horizonte? A imprensa ainda não conseguiu a
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informação de que um morador, que guardava em seu apartamento uma
vultosa quantia em dólares, não se manifestará porque sabe que esse
dinheiro não poderia estar em sua casa. Por que o Cel. Sócrates guardou
essa fita por 48 horas? Será que ele não sabe que isso prejudica a
investigação? Será que ele não sabe que, numa investigação, o tempo
corre contra a polícia? Ou será que não lhe ensinaram isso na Academia
de Polícia? O mau exemplo está partindo do próprio Cel. Sócrates, que
prega que sua Polícia está integrada com a Polícia Civil.

Exaustivamente, procurei, em fontes seguras, coletar informações de
que o Coronel teve uma atitude pensada. Parabenizo o Governador Aécio
Neves, pois a integração é o caminho para que o cidadão tenha uma
resposta mais ágil, desburocratizada. Antigamente, quando havia um
assalto a Banco, a viatura da Polícia Militar deslocava-se em 18 horas, 48
horas, 72 horas depois, ou seja, quando tomava conhecimento. Hoje isso
não acontece, pois a comunicação está integrada.

Tenho certeza de que o Governador está no caminho certo. O caminho
da integração é a solução para desburocratizar a ação policial e melhorar
a eficiência no atendimento à população. Deixo a seguinte interrogação
ao Cel. Sócrates Edgard: por que esconder da Polícia Civil uma fita de
vídeo por 48 horas? Qual era a sua intenção quando tomou essa atitude?
Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado - Não posso deixar de meter o bedelho na

questão da segurança pública. Parabenizamos a integração das forças de
segurança pública no Estado de Minas Gerais. Por que o Governador não
quer que seja criado o Fundo Estadual de Segurança Pública, cujos
recursos serão utilizados para aparelhar as Polícias Civil e Militar?
Infelizmente, o projeto não anda. Parabenizo o Deputado Sargento
Rodrigues pela persistência e pela luta em defesa da segurança pública
no Estado de Minas:Gerais, cobrando um posicionamento por parte do
Governo do Estado.

Sr. Presidente, tenho a satisfação de informar a toda a comunidade
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estudantil de Minas Gerais e aos Deputados desta Casa que ontem, dia 6
de dezembro, foram abertas as inscrições para o Programa Universidade
para Todos - o PROUNI -, do Governo Federal. Esse é um grande
avanço; é um sonho que se transforma em realidade.

Há mais de 20 anos não se constrói nenhuma universidade pública
federal no País, e agora o Presidente Lula oferece a oportunidade de
ingressar nas universidades às pessoas que não têm condições de pagar.
Isso é muito importante, pois muitos pais, a cada início de semestre,
fiçam desesperados por não conseguirem pagar os altos valores das
mensalidades. Eu mesmo já vivi essa situação.

O PROUNI, Sr. Presidente, assegurará, em 2005, 105 mil vagas nas
universidades particulares para jovens de escolas públicas com renda
inferior a três salários mínimos, com bolsas integrais e parciais.

As inscrições estarão abertas de 6 a 17 de dezémbro, sexta-feira da
semana que vem, e poderão inscrever-se os estudantes com renda
mensal familiar por pessoa inferior a três salários mínimos e que tenham
feito o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM - de 2004. Além disso é
necessário ter feito todo o ensino médio em escola pública, ou ter feito o
ensino médio em escola particular com bolsa integral, ou ser portador de
alguma necessidade especial, ou atuar como professor da rede pública
de educação básica desde que pleiteie vaga em curso de licenciatura ou
pedagogia - nesse caso, independentemente de renda.

A bolsa será integral para os estudantes com renda familiar por pessoa
de, no máximo, R$390,00 - um salário e meio. Por exemplo, em uma
família com quatro pessoas, a renda de todas elas - as que trabalham e
as que não trabalham - deve ser menor que R$1.560,00 ao mês. A bolsa
também será integral para o estudante que se inscrever para curso em
instituição filantrópica, desde que a renda mensal por pessoa da família
não seja maior que a mensalidade do curso, limitada a R$780,00.

A bolsa será parcial para os estudantes cuja renda familiar por pessoa
não seja superior a R$780,00.

Para se inscrever, a pessoa deve acessar, na Internet, o portal do
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Ministério da Educação: www.mec.gov.br . Se o estudante não tiver
Internet em casa, deve dirigir-se a uma das faculdades credenciadas, que
deixarão à disposição computadores para a inscrição. Ele deve ter em
mãos o seu número de inscrição no ENEM e seu CPF e deve preencher
um formulário com as informações sobre a renda e o curso em que
pretende ingressar. Se não possuir CPF, deve ir a uma agência dos
Correios, ou da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil.

A seleção inicial dos estudantes será feita pelo próprio MEC, tendo
como base a nota obtida no ENEM de 2004. Os estudantes que
obtiverem as melhores notas naquele curso pretendido serão convocados
a se matricularem ou a passarem por uma nova seleção, a critério da
instituição de ensino. Independentemente de qualquer taxa, o estudante
terá direito a participar da seleção.

Nas universidades em que não se realizar nova seleção, o estudante
não terá de se submeter a vestibular, porque a nota que o classifica é a
do ENEM de 2004. O estudante entra direto no curso, com a bolsa de
estudos parcial ou integral. E bom lembrar que o PFIOUNI também
reserva um número de vagas como política afirmativa, ou seja, quotas
para negros e índios, inclusive para os alunos das Universidades
públicas, conforme os dados do IBGE, e para as pessoas que se
autodeclararem negras.

O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 20/12/2004. As
universidades, que oferecem um total de 105 mil vagas em todo o País,
estão relacionadas no "site" do MEC. Todos os cursos são reconhecidos,
e as instituições, credenciadas pelo Ministério da Educação. Aproveito
para citar alguns exemplos de cidades, de faculdades e de vagas: Em
Belo Horizonte, a Faculdade Newton Paiva, para o curso de Direito,
oferece 10 vagas, e a mensalidade seria de R$681,60. Com a bolsa
integral, dez estudantes não pagarão nada. Para o curso de Fisioterapia,
estarão disponíveis 5 vagas, e a mensalidade seria de R$970,86. A PUC
oferece 7 vagas para o curso de Engenharia Elétrica, 8 para o de
Ciências Econômicas, 19 para o de Pedagogia e 4 para o de Ciência da
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Computação. Em Montes Claros, o Instituto de Ciências da Saúde
oferece 5 vagas para o curso de Odontologia, e a mensalidade seria de
R$1.100,00. Os estudantes carentes dessa cidade terão a oportunidade
de ingressar em uma universidade. Na mesma cidade, o Instituto de
Ciências Sociais Aplicadas oferece nove vagas para o curso de
Administração. Em Teófilo Otôni, o Instituto de Educação São Francisco
oferece oito vagas para o curso de Jornalismo. Em Araguari, a UNIPAC
oferece 12 vagas para o curso Normal Superior e 6 para o de
Enfermagem. Em Uberaba, a UNIUBE oferece 6 vagas para o curso de
Medicina, cuja mensalidade seria de R$2.513,85. Se não houvesse esse
programa, jamais os estudantes carentes poderiam ingressar nesse
curso. Ele beneficiará os estudantes de todo o Estado. A UNIUBE oferece
também quatro vagas para o curso de Arquitetura. Em Uberlândia, a FPU
oferece nove vagas para o curso de Relações Públicas, e a ESAMC,
quatro para o de Publicidade e Propaganda. Juiz de Fora, muito bem
representada pelo combativo Deputado Biel Rocha, também oferece
várias vagas. Com certeza esse Deputado acompanhará de perto o
trabalho, para que os estudantes carentes dessa cidade tenham a
oportunidade de entrar em uma universidade. Caso os interessados
desejem mais informações, procurem o nosso gabinete.

Aproveito para apresentar um requerimento para a criação de uma
Comissão Especial, a fim de debatermos a reforma universitária proposta
pelo Ministério da Educação. E um absurdo o descaso de sucessivos
governantes em relação à educação, ao ensino público gratuito de
qualidade, à ciência e à tecnologia em nosso País. E muito importante
discutirmos e promovermos um debate amplo com a sociedade, com os
professores, com os técnicos administrativos, com os Reitores e com os
pais de alunos sobre a universidade que pretendemos.

E fundamental o aumento do número de vagas nas universidades
públicas federais, aumentando o investimento na graduação, na pós-
graduação, na ciência, na pesquisa e na extensão.

Sr. Presidente, na data de ontem, o Ministério da Educação, em reunião
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com dirigentes da comunidade acadêmica, apresentou o anteprojeto de
lei da reforma universitária. Essa é uma reivindicação histórica dos
movimentos sociais, dos estudantes, dos professores, dos técnicos
administrativos. Durante o ano de 2004, foram realizados vários
seminários, debates e audiências públicas, para discutir a reforma
universitária. A requerimento da Deputada Jô Moraes, a Comissão de
Educação da Assembléia Legislativa debateu a reforma universitária. O
texto apresentado pelo MEC, na minha opinião, é um dos maiores
avanços no campo da educação superior empreendidos por um governo.

Faço agora uma síntese dos principais pontos da reforma universitária,
porque existem alguns pontos que temos de questionar, debater, propor
alterações e mudanças. E isso que pretendemos com a criação da
comissão especial para discutir a reforma universitária. Queremos ter um
acesso direto ao MEC. Teremos uma interlocução direta com o Governo
Federal, com os estudantes, os professores e os servidores públicos,
para propor mudanças e alterações nos pontos que se fizerem
necessários.

Um dos principais pontos da proposta de reforma universitária é o que
regula todo o sistema de ensino superior, dando condições à expansão
das instituições federais e impondo mais regras às instituições
particulares; também assegura a autonomia administrativa e didático-
científica e de gestão financeira e patrimonial às universidades; exige a
instalação de um conselho comunitário social em cada universidade
pública ou privada - essa é uma reivindicação da PUC-Betim, e do
Coração Eucarístico, de todos os estudantes -; instituição de um ciclo de
formação geral nos cursos de graduação com certificado após dois anos;
necessidade de as instituições apresentarem um plano de
desenvolvimento institucional; torna obrigatório aos estudantes do ensino
médio o ENEM. Para as universidades federais: assegura gratuidade dos
cursos de graduação e pós-graduação nas instituições federais. Com
certeza, os estudantes não terão mais aquele pesadelo que tiveram
durante os oito anos do Governo Fernando Henrique Cardoso, que queria
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privatizar a universidade federal e cobrar mensalidade. A reforma
universitária garante a gratuidade. Estabelece a meta de aumento de
40% das vagas nas universidades federais até 2011. Há mais de 20 anos,
não se constrói universidade pública. Temos de falar, questionar, temos
de olhar o passado para não cometer os mesmos erros, proporcionando a
todos os nossos jovens o acesso à universidade pública. Acaba comas
listas tríplices para escolha dos Reitores das escolas federais. Cada
universidade decidirá como será a eleição, devendo realizar consulta à
comunidade universitária. Queria abrir um parêntese para dizer que estive
ontem na posse do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Dr.
Arquimedes Diógenes Ciloni, e queria parabenizá-lo por sua reeleição.
Parabenizo também todos os estudantes dessa universidade, todos os
técnicos administrativos e o conselho universitário. Aumento do
orçamento das federais, com a retirada dos inativos da sua tolha de
pagamento e com a dedução das despesas do futuro FUNDEB do cálculo
dos recursos; estabelece que nunca o orçamento do ano subseqüente
será menor que o do ano anterior. Para encerrar, determina ainda que as
universidades deverão elaborar projetos pedagógicos de
desenvolvimentos local e regional para atender às demandas da
sociedade ao seu entorno.

Concluindo, o Governo Federal está preocupado com a inserção lida
juventude nas universidades, ao contrário do Governador Aécio Neves,
que gastou R$35.000.000,00 com publicidade este ano. E, com a UEMG,
gastou apenas R$11.300.000,00. Ele gastou três vezes mais com
publicidade que com educação. Além disso, não cumpriu sua promessa
de campanha de centralizar a UEMG em várias regiões do Estado.	11

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,

Deputadas, Deputados, telespectadores da TV Assembléia, hoje,
711212004, comemoramos 11 anos de promulgação da Lei Orgânica da
Assistência Social - LOAS. Uma importante conquista da sociedàde
brasileira, em especial dos militantes, dos técnicos, dos movimentos
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sociais, das universidades, de todos aqueles que constroem a política
pública de assistência social em nosso País.

Sabemos que a trajetória histórica da assistência social no Brasil foi
marcada por momentos não de política pública, e sim de clientelismo,
assistencialismo ou mesmo da boa e necessária caridade bem-
intencionada, que, evidentemente, não pode substituir o papel do Estado
na garantia dos direitos básicos de cidadania, em especial daqueles
excluídos do mercado formal de trabalho e dos benefícios construídos
pela sociedade.

No Brasil, no início do século, a questão social não estava na agenda
do País. Um determinado Presidente, aliás, chegou a dizer que a questão
social era caso de polícia. Naquele período, a década de 30, sob a égide
do velho liberalismo clássico, tudo era resolvido com base nas leis do
mercado. Cabia ao cidadão disponibilizar a sua força de trabalho. O
mercado era o senhor absoluto, capaz de resolver todos os problemas
econômicos e sociais, era o guardião do bom convívio social.

As contradições do próprio sistema econômico que funda o liberalismo
clássico, o capitalismo, não se resolveram no Brasil e em quase lugar
nenhum do mundo. Estou falando da contradição básica resultante da
apropriação, da concentração de renda nas mãos de poucos. O Brasil e
vários outros países reagiram, ou melhor, a sociedade reagiu, lutou e
buscou os seus direitos.
• A partir de 1930, num outro projeto nacional desenvolvimentista, com a
revolução de 1930, que culminou com a ascensão de Vargas ao poder,
começa a ser construída no Brasil uma rede de proteção social ainda
marcada pela centralização, não pelo direito, e sim pelo paternalismo
exagerado. Além disso, o avanço dessas ações no campo social não
ocorrem de maneira adequada, do ponto de vista da construção de
políticas públicas universais, independentemente da capacidade de
contribuição do cidadão para um fundo previdenciário, para um sistema
de saúde, para um instituto privado de pensão ou de aposentadoria ou
mesmo de retaguarda social. Tivemos, sim, nesse período o crescimento
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das universidades, que formaram técnicos e profissionais de nível
superior para a área social, em especial para a área da assistência, além
da instituição das primeiras universidades de serviço social. Aqui em
Minas temos a importante Escola de Serviço Social da Universidade
Católica, que foi fundamental na formação de quadros em nosso Estado
para a construção de políticas públicas.

Todo esse acúmulo teve um movimento importante, o Pró-Constituinte,
em 1986, em que os vários segmentos sociais, os estudantes, os
professores, os usuários, os excluídos se organizaram e coletaram
assinaturas. A partir dessa iniciativa, uma emenda popular instituiu, nos
arts. 203 e 204 da Constituição Federal, e consagrou a assistência social
como direito de cidadania universal, que deve ser prestada a quem dela
necessitar, independentemente da sua capacidade contributiva, ou seja, a
assistência social deixa o patamar de favor, de caridade, de dádiva de
qualquer governante e se insere na agenda de direitos de cidadania.: Só
que esses dois artigos da Constituição de 1988 precisavam ser
regulamentados. Foi a estratégia do "Centrão" na Constituinte e na
votação da Constituição. O que era bom para o povo precisava de
regulamentação; o que não era ficava como auto-aplicável. Foi essa a
negociação possível de ser feita naquele momento numa constituinte que
tinha uma posição conservadora.

Em que pese a isso, a Constituição avançou. De fato, ela é cidadãJ Só
que esses artigos, assim como os artigos da área da saúde, da educação
e também da criança e do adolescente, precisaram de regulamentações
posteriores.

Na área da criança, tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente -
ECA - promulgado em julho de 1990. No caso da saúde, tivemos as Leis
Complementares nos 8.014 e 8.080.

No caso da assistência social - tivemos essa passagem triste no Brasil-,
o Presidente Collor de Mello se negou, sistematicamente, a sancionar as
leis que regulamentavam essa área.

Em 1993, depois que o povo tirou o Presidente Collor, por meio do
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"impeachment", o Presidente Itamar Franco, em 7/12/93, sancionou a
LOAS, que representa uma conquista muito grande, porque reafirma os
princípios estampados na Constituição com relação ao direito de
cidadania. Além disso, estabelece a organização dessa política pública
entre os vários níveis do Governo; estabelece, também, o comando único
das ações em cada esfera do Governo; institui o sistema participativo e
descentralizado da assistência, os conselhos de assistência social
nacional, estaduais e municipais, os fundos nacional, estaduais e
municipais; e regulamenta os benefícios de prestação continuada - um
salário mínimo mensal para o portador de deficiência e para o idoso cuja
renda estiver abaixo de determinada faixa "per capita". Naquele
momento, lutamos para que o limite estabelecido fosse abaixo de um
salário mínimo ou meio, mas, na correlação de forças, estabeleceu-se
que seria 1/4 do salário mínimo. Hoje milhões de brasileiros são
beneficiados por esse mecanismo: um salário mínimo destinado
mensalmente ao idoso e à pessoa portadora de deficiência.

Lembro que o Presidente Lula, ao sancionar o Estatuto do Idoso,
reduziu a idade mínima para o recebimento desse benefício, que era de
67 anos, caindo para 65 anos. Portanto, a LOAS é uma conquista.

Como assistente social, militante da área e participante dessa luta, de
todos os capítulos de implementação da LOAS, desde a juventude na
Universidade Católica, tenho o dever de dizer que o Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, dirigido pelo Ministro Patrus
Ananias, está dando um passo além. Ele está organizando o Sistema
único de Assistência Social - SUAS -, que prevê, item por item, o
necessário compartilhamento de responsabilidades e co-financiamentos
dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, estabelecendo as ações
de proteção especial, de proteção básica. Prevê também os Centros de
Referência de Assistência Social em cada município, fortalecendo os
mecanismos de instituição de fontes de financiamento e consolidando
toda essa luta em torno da LOAS.

0 SUAS é o passo seguinte ao amadurecimento da implantação da



LOAS no País. Portanto, hoje, 7 de dezembro, quero, ao lembrar essa
luta, parabenizar a Secretária Nacional de Assistência Social, Márcia
Lopes, de Londrina, que responde interinamente pela Secretaria
Executiva do Ministério, e ao Ministro Patrus, que corajosamente
chamaram os Estados e os municípios para implantar o SUAS no País.
Esse foi um dos compromissos de campanha do Presidente Lula. Hoje
milhões de famílias são beneficiadas pela LOAS.

Com prazer, concedo aparte à Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Companheiro Deputado

André Quintão, quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo como assistente
social e também pelo seu brilhante mandato, tanto como Vereador quanto
como Deputado, em defesa da assistência social, da LOAS, que hoje
completa 11 anos de promulgação. Essa lei regulamenta o controle social
por meio dos conselhos, erradicando o clientelismo. Então, em vez de os
recursos públicos serem indicados politicamente - no sentido de
politicagem -, beneficiando determinados setores, a minoria -, a legislação
garante que sejam empregados com transparência, priorizando i as
entidades que atendem aos excluídos, à maioria da população e aos
trabalhadores brasileiros.

Não poderia, de forma alguma, deixar de cumprimentá-lo nesta data
importante: 11 anos de existência da LOAS.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputada Maria Tereza
Lara. A Assembléia Legislativa faz a sua parte com a implantação da
LOAS e do SUAS. Aproveito a presença do Deputado Ermano Batista,
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
comunicar às Deputadas e aos Deputados que o parecer aprovado na
Comissão acolheu majoritariamente todas as emendas relacionadas à
área de assistência social, na linha de capacitação de conselheiros, de
atendimento às pessoas portadoras de deficiência, de apoio às famílias
necessitadas e de consolidação do SUAS, aumentando praticamente em
R$2.000.000,00 os recursos a serem monitorados e gerenciados pela
área da assistência.
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No ano passado, conseguimos o Projeto n° 31, referente à inclusão
social de famílias pobres, por meio da Comissão de Participação Popular.
Neste ano, o recurso para esse projeto estruturador supera os
R$2.000.000,00. Somando-se às demais políticas sociais, se esta Casa
aprovar o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, destinará mais de R$3.000.000,00 à área social. Esse é
um sinal de que a Assembléia, por meio das Deputadas e dos Deputados
nas suas comissões, do Plano Plurianual e do Plenário, reafirmará, mais
uma vez, o seu compromisso no dia em que comemoramos 11 anos da
LOAS.

Parabenizo os conselheiros de assistência social espalhados por todos
os cantos do nosso Estado. Aliás, hoje, há mais de 500 conselhos.

Estendo os meus cumprimentos aos militantes anônimos que
constroem uma política pública de assistência social em Minas e no País.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, público das galerias e imprensa, a democracia deve
prevalecer em todas as áreas. Ontem assistimos pela imprensa a um fato
que ocorreu na região Centro-Oeste, precisamente na BR-494, no trecho
que liga Divinópolis a Nova Serrana. Certamente foi um ato de agressão
espontânea por parte da Polícia Federal.

O Inspetor Pimentel e o policial federal Sebastião Desterro pararam a
viatura da Polícia Federal e, em seguida, agrediram os motoristas que
promoviam uma manifestação, sem nem sequer promover um diálogo.

Mais uma vez, devemos dar valor à Policia Militar de Minas Gerais, que
se comportou muito bem, respeitando o cidadão nessa livre
manifestação. Todos os policiais federais e estaduais e a Polícia Civil
também devem agir dessa maneira.

Nesta tribuna, denuncio esses policiais federais. O Dr. Hélio Derene,
Diretor-Geral da Polícia Federal, assistiu às fitas e comprovou essa
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agressão. Este é o meu manifesto contra esses policias federais.
Em Minas Gerais, há policiais federais que devemos respeitar, como

Cláudio Domelas, Domingos e outros. Não serão dois ou três policiais
federais que denegrirão a imagem da Polícia Federal de Minas Gerais..

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre Deputado Marcelo
Gonçalves, acredito que V. Exa. se refira à Polícia Rodoviária Federal.
Teço esse comentário a título de contribuição, uma vez que a Polícia
Federal pertence a um quadro, e a Polícia Rodoviária Federal, a outro.,

O Deputado Marcelo Gonçalves - Justamente. O Diretor-Geral assistiu a
todas as fitas pelo SBT e constatou as agressões da Polícia Rodoviária
Federal na região Centro-Oeste. Foi um absurdo. Uma simples
manifestação pacífica e ordeira resultou em agressão. Fica registrado
nosso desagrado com a atuação da Polícia Rodoviária Federal,
principalmente com o Inspetor Pimentel e com o Sr. Sebastião Desterro.
Espero que o Diretor-Geral tome as devidas providências.

Quero relatar aos pares desta Casa o que vem acontecendo em Pedro
Leopoldo, após as eleições. A democracia é para todos, inclusive pará os
Juízes. O Juiz Alberto Diniz Júnior, cidadão nascido em Pedro Leopoldo,
lotado na ga Vara Cível do Fórum Lafaiete, apoiou o candidato Angelo
Tadeu durante o processo eleitoral, participando de comícios e. de
carreatas. Isso é válido e não me incomoda. Mas não admito o que esse
Juiz vem fazendo após as eleições. Mesmo depois de divulgados os
resultados, ele chega aos bares da cidade e fala em bom tom que ganhei
a eleição porque comprei votos. Fica o meu manifesto para que esse Juiz
prove que comprei votos.

Ele não pára por aí, pois também menciona minha pessoa como um
lixo" que tomará posse. Um Juiz deveria ter outra postura. Reconheço
que o processo é democrático e não vim a esta tribuna para criticá-lo
porque apoiou outro candidato. No processo democrático, mesmo o Juiz
deve ter liberdade de expressão, por isso mereceu meu respeito durante
o período eleitoral. Mas não posso admitir que agora vá aos bares da
cidade e diga que comprei votos. Que esse Juiz, nascido em Pedro
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Leopoldo, prove o que denubncia. E que comprove também que o
Prefeito eleito é um lixo. Peço que minha manifestação conste nos anais
desta Casa.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Em primeiro lugar, quero me
unir a V. Exa. para repudiar os atos de violência ocorridos na BA-494
durante uma manifestação legítima. A maior violência é deixar aquela
rodovia em, condições precárias por tantos anos, provocando vários
acidentes. E hora de cobrarmos com energia. Tenho cobrado, e V. Exa.
também.

Solidarizo-me com V. Exa. quanto à situação em Pedro Leopoldo. Sou
testemunha de sua luta por essa cidade, e sua vitória não foi mais do um
gesto de reconhecimento do povo por sua dedicação como homem
público. Vitória que poderia ter sido mais ampla, se a máquina pública
municipal não tivesse sido usada de forma desavegonhada e criminosa
contra V. Exa. Para isso o Juiz deveria estar atento. Quero solicitar ao
Presidente do Tribunal de Justiça que aja rigorosamente em relação a
indivíduos como esse, que usam de uma falta de decoro absurda,
proferindo manifestação sobre uma situação que deveria ser tratada nos
tribunais, se fosse o caso, e não em botequins, como vem fazendo. E
principalmente, caluniando V. Exa. Conheço sua história e trago minha
solidariedade. O povo de Pedro Leopoldo não merece essa agressão
feita por esse indivíduo. V. Exa. é o Prefeito eleito com legitimidade, por
causa de sua história e de sua competência.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Obrigado. Para finalizar, gostaria que
esta Casa enviasse ao Presidente do Tribunal de Justiça nossas
manifestações. Enviarei requerimento solicitando que seja apurada a
denúncia feita pelo Juiz. Como ele está lotado na ga Vara e está alegando
que houve compra de votos, não poderei tomar posse, porque isso é
ilegal. Portanto, que prove o que denuncia, perante a sociedade de Pedro
Leopoldo. E que honre o que está dizendo, que "um lixo" assumirá a
Prefeitura. Um lixo que veio de uma família humilde e de um pai que era
açougueiro, mas conseguiu formar os filhos.
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Questões de Ordem
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, visitantes, é muito oportuno que V. Exa., Deputado Mauri
Torres, esteja presidindo os trabalhos desta Casa neste instante. Vou ler,
bem devagar, para que as pessoas entendam, um requerimento que
estou protocolando nesta Casa.

- Lê requerimento em que solicita seja criada e instalada uma comissão
parlamentar de inquérito - CPI -, com o objetivo de realizar amplo
diagnóstico e de investigar as crescentes ações de ocupações de áreas
rurais no Estado de Minas Gerais promovidas por movimentos sociais,
por vezes com violência, assim como os movimentos de proprietários de
terras que, segundo se divulga, se têm organizado para impedir as
ocupações, gerando incontrolável inquietação em várias regiões do
Estado, com agressões, destruição de patrimônio e mortes, como as que
ocorreram, recentemente, no Norte de Minas, no Triângulo, no vale do
Jequitinhonha e na Região Metropolitana de Belo Horizonte, cuja
justificação é a seguinte:

"Em um período em que a Nação clama por retomada no processo
produtivo, a fim de que empregos sejam criados e que se reduza a
imensa desigualdade social, os conflitos rurais exigem urgente resolução.
A implementação das reformas agrárias num processo pacífico, eficiente
e eficaz será a garantia da paz no campo, necessária para a proteção e o
desenvolvimento de toda a sociedade, especificamente do agronegócio,
da agricultura familiar e do cooperativismo".

Aproveito para agradecer aos nobres colegas. Colhi a assinatura de 53
Deputados, mas, na verdade, seriam necessárias apenas 26. Esse fato
mostra, Sr. Presidente, que a nossa solicitação é impessoal, não se dirige
especificamente a ninguém, mas ao todo. Plagiarei o nobre Ministro da
Justiça, que gosta de citar: "As ações da Polícia Federal são
republicanas". Essa CPI, que precisa ser instalada aqui, também é
republicana, pois é impessoal e visa, sobretudo, ao bem comum, à paz e,
principalmente, à prosperidade dos que vivem e lutam pela terra.
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Sr. Presidente, o jornal "Folha de S. Paulo" do último domingo publicou
entrevista feita com o Dr. Mauro Marcelo Lima e Silva, Diretor-Geral da
ABIN. Estamos preocupados, pois, durante a entrevista, ele nos chama a
atenção e nos faz um alerta. Segundo ele, o próximo ano será de
preocupações e de tensão social, principalmente no campo. O repórter
perguntou-lhe: "Como a ABIN vê o cenário para 2005?". O Dr. Mauro
Marcelo respondeu: "Existem expectativas de conflitos em várias áreas,
que podem ou não ocorrer. Nossa função é antecipar esse trabalho com
metodologia científica. Nossos analistas trabalham com um pensamento
lateral, com diversas técnicas. Tentam não emitir opinião pessoal".

A "Folha de S. Paulo" perguntou-lhe: "O que projetam?". Dr. Mauro
respondeu: "Há vários cenários para 2005. Como o nosso trabalho é
antecipar a crise, já encaminhamos a situação ao Gen. Jorge Armando
Félix, Ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República. Aliás, já foi encaminhada também ao Presidente Lula. Não
posso dar detalhes, mas vários deles são preocupantes".

A "Folha de S. Paulo" pergunta: "A ABIN traçou um cenário de
preocupação e de tensão? Resposta: "Existem várias tensões previstas
para 2005, principalmente no campo. E são para esses conflitos, para
essas tensões, que estamos dirigindo a maior carga de trabalho,
abastecendo o Governo".

Sr. Presidente, se não bastasse ao que assistimos dia a dia, quando a
imprensa abastece a todos nós com informações quanto a essa
inquietação no campo, vem o Dr. Mauro Marcelo, amigo pessoal do
Presidente Lula, o qual ocupa o cargo mais importante de informação da
República, alertar-nos sobre isso. Esta Casa não pode apenas acionar as
suas Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública para que
compareçam a enterros ou intermedeiem conflitos. Temos de nos
antecipar aos fatos, o que só será possível por meio de uma CPI. Quem
tiver medo da verdade possivelmente não haverá de querer participar da
CPI, mas aqueles que buscam a verdade, a justiça e a paz buscarão sua
instalação para que haja progresso e desenvolvimento, principalmente no
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campo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
A Deputada Maria Tereza • Lara - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados desta Casa, cidadãos que nos assistem pela TV Assembléia,
gostaria de deixar registrado o que ocorreu, neste final de semana, em
Londrina, PR, o Encontro Nacional de Fé e Política, no qual estivemos
presentes, representando não só o nosso bloco, mas todos os
parlamentares desta Casa. O tema tratado foi "Utopia da Fé e Realidade
da Política". Também estiveram presentes o Ministro Patrus Ananias, Frei
Beto, assim como o representante do MST, Sr. João Pedro Stédile, entre
outras autoridades. Refletimos a necessidade de nós, cidadãos e
cidadãs, cristãos e cristãs, fazermos uma síntese entre a espiritualidade e
a luta.

Como bem dizia Frei Beto, temos que encarnar uma Teresa de Ávila e
um Che Guevara, o que significa termos uma vivência da espiritualidúde
unida ao trabalho e à luta. Frei Beto pediu um minuto de silêncio em
respeito aos trabalhadores membros do MST assassinados em
Felisburgo, Minas Gerais. Solicitou que o sangue desses mártires
apressasse a reforma agrária no País, sendo a terra bem distribuída. Este
é o País em que há a maior concentração de terras do Planeta.

Temos de desejar que, de fato, haja muitos e muitos frutos, que esse
encontro nacional não fique somente nesses dois dias do final de
semana, mas que possa se reproduzir no País inteiro, gerando
fraternidade e justiça. E preciso que os trabalhadores e os excluídos
tenham voz e vez e conquistem seus direitos. Esse espaço de reflexão é
importante, sobretudo no Governo Federal, que está muito preocupado
com aqueles que concentram o poder e que não têm interesse que haja a
verdadeira distribuição de renda e de terras. Sabemos que as
dificuldades são muitas; no entanto, tem ocorrido grande avanço,
sobretudo na área social, com o Projeto Bolsa-Família, com o PRONAF e
com tantas outras formas de distribuição de renda. Que fique registrada
nesta Casa a importância desse evento para o nosso Estado e para o
País!
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28 Parte (Ordem do Dia)
1 8 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Esgotada a hora destinada

a esta parte, a Presidência passa à 28 Parte da reunião, com a i 8 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.

Palavras do Sr. Presidente
O Presidente da Assembléia Legislativa, no uso da competência que lhe

é conferida pelo inciso 1 do art. 235 do Regimento Interno, tendo em vista
o disposto no inciso XXI do art. 62, c/c o inciso II do § 1° do art. 78, da
Constituição do Estado, comunica a existência de vaga de Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em virtude do falecimento
do Conselheiro José Ferraz da Silva, ocorrido no dia 31/10/2004.

A Presidência informa ainda que, nos termos do inciso II do art. 235 do
Regimento Interno, o prazo de dez dias úteis para a inscrição dos
candidatos ao preenchimento desta vaga terá início na segunda-feira, dia
13/12/2004.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os Requerimentos
nos 3.823/2004, da Comissão de Administração Pública, 3.824/2004, da
Comissão de Política Agropecuária, e 3.825 e 3.826/2004, da Comissão
de Direitos Humanos. Publique-se, para os fins do art. 104 do Regimento
Interno.

28 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 18 Fase, a

Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião
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os Projetos de Resolução nos 1.973, 1.974 e 1.975/2004, bem como os
Projetos de Lei n

o
s 1.338, 1.339 e 1.345/2003, apreciados na reunião

extraordinária realizada hoje pela manhã.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Jô Moraes
solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo que os
Projetos de Leis n° 1.501, 1.609, 1.144 e 1.479/2004 sejam apreciados
em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão, nessa ordem.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
57/2003, da Comissão Especial do Tribunal de Contas e outros, que
modifica o art. 124 da Constituição Estadual, que dispõe sobre o
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e acrescenta dispositivo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A Comissão Especial
opinou pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Emendada em Plenário, voltou a proposta à Comissão
Especial, que opina pela aprovação da Emenda n° 1 na forma da
Subemenda n° 1, de sua autoria, e da Emenda n° 2, que apresenta. Vem
à Mesa requerimento do Antônio Carlos Andrada solicitando a inversão
da preferência na votação da Proposta de Emenda à Constituição n°
57/2003, de modo que a proposta original seja apreciada em primeiro
lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c o art. 263, inciso 1, do
Regimento Interno. Em votação, a proposta, salvo emendas e
subemenda. 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
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Andrada - Rogério Correia - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento - Rêmolo
Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta -
Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Durval Angelo - Fahim Sawan -
Gustavo Valadares - lrani Barbosa - João Bittar - João Leite - José
Henrique - José Milton - Leonardo Quintâo - Luiz Humberto Carneiro -
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria OUvia - Maria Tereza Lara
- Marlos Femandes - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

- Respondeu "não " o seguinte Deputado:
Ermano Batista.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados; votou "não" 1

Deputado. Está aprovada a proposta, salvo emendas e subemenda. Com
a aprovação da proposta, fica prejudicadoo Substitutivo n° 1. Em
votação, a Emenda n° 2 e a Subemenda n° 1 à 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 Andrada - Rogério

Correia - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Adelmo
Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adaiclever
Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Cecilia Ferramenta Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique
- Leonardo Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
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Marias Fernandes - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Paula Piau - Pinduca
Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim' 51 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão aprovadas a Emenda n° 2 e a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 1. Com a aprovação da subemenda, fica prejudicada a
Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovada, em 1° turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 57/2003 com a Emenda n° 2 e com a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. A Comissão Especial.

Votação, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituiçãoi n°
24/2003, do Deputado Gil Pereira e outros, que acrescenta artigo ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual. A
Comissão Especial opinou pela aprovação da proposta na forma do
vencido em 1 0 turno. Emendada em Plenário, voltou a proposta à
Comissão Especial, que opina pela aprovação do Substitutivo n° 1. 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, 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 - Chico Simões - Antônio Carlos Andrada - Rogério

Correia - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Adelmo
Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever
Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jô Moraes - João Biliar -
João Leite - José Milton - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
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Marias Fernandes - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Roberto Carvalho - Roberto Ramas - Sargento Rodrigues - Sebastião
Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo n° 1. Fica, portanto, aprovada, em
20 turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 24/2003 na forma do
Substitutivo n° 1 ao vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.501/2004, do Deputado
Dinis Pinheiro, que autoriza doação de imóvel ao Município de Baldim. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina 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, aprovado, em 1° turno, o
Projeto de Lei n° 1.501/2004 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.609/2004, do Deputado
Leonardo Moreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, pelas
farmácias e drogarias, de lista com relação dos medicamentos genéricos.
A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de
Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Defesa do Consumidor. 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 1° turno, o
Projeto de Lei n° 1.609/2004 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão
de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.144/2003, do Deputado
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Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Iturama
o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por
sua aprovação. 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. (- Pauéa.)
Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.479/2004, do Governador
do Estado, que altera o art. 8 0 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. A Comissão de Educação opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno com as Emendas
n

o
s 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°5 1 e 2' : 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° 1.479/2004 na forma do vencido em 10 turno, com as
Emendas n

o
s 1 e 2. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
80/2004, dos Deputados Leonardo Quintão e Luiz Humberto Carneiro e
outros, que altera a Seção III do Capítulo II da Constituição do Estado de
Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta.
Em discussão, a proposta. 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, a proposta. 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

rÀ
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Correia - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Adelmo
Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalciever
Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Jô Moraes -
João Leite - José Henrique - José Milton - Leonardo Quintão - Luiz
Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Márcio
Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Olinto
Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho
- Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada, em 1° turno, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 80/2004. A Comissão Especial.

Declarações de Voto
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, com a

aprovação da PEC n° 80/2004, em 1° turno, estamos corrigindo um erro
que cometemos quando votamos a união dos tribunais, elevando todos
os Juízes do Tribunal de Alçada à categoria de Desembargadores. Teria
ficado um vácuo com aquela votação nossa, para efeito de promoção,
uma vez que, desaparecendo o Tribunal de Alçada, teria de se descobrir
uma entrância intermediária para se chegar ao Tribunal de Justiça. Veio a
sugestão do Tribunal de Justiça, e éramos o relator da matéria, que
acabamos acatando, Os Juízes de Entrâncias Especiais, a exemplo de
Uberlândia, Uberaba, Governador Valadares, Montes Claros, Ipatinga e
tantas outras cidades, ficaram prejudicados. Foram rebaixados em
conseqüência daquela nossa votação. Agora, reconhecendo aquele
equívoco, estamos corrigindo a situação e, à unanimidade, aprovamos,
em l turno, essa PEC, para fazer justiça principalmente aos nossos
Juízes de Entrâncias Especiais, que trabalham e merecem, sem dúvida,
ficar, pelo menos, na situação em que estavam.
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Estamos, então, restabelecendo essa situação. Tenho o prazer, assim
como o têm os meus colegas Deputados, de corrigir essa situação.

Faço questão desta declaração de voto, pois fui o relator à época. Mais
do que nunca, queria sair desta Assembléia - estamos participando das
últimas reuniões - com esta votação e com esta correção. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, gostaríamos de
parabenizar o Deputado Bonifácio Mourão pela providência que tomou,
na condição de relator dessa matéria que envolve o Poder Judiciário de
Minas Gerais, fazendo, de fato, uma correção necessária em favor
daquele que milita no Judiciário no interior. E a valorização daquele Juiz
que vive na comunidade, que está perto do cidadão, convivendo no
primeiro momento com as causas suscitadas pelos membros da
sociedade.

E um resgate importante. Isso valoriza o nosso Poder. Por isso mesmo
está de parabéns o Deputado Bonifácio Mourão, pela iniciativa, e toda
esta Casa. Falo na condição de Líder do PSDB e do Bloco Social
Progressista, que inclui também o PDT, o PTB, o PPS e o PSB. Todos
apoiaram essa matéria e acompanharam a Situação, o voto e a posição
do relator, Deputado Bonifácio Mourão. Parabenizo também os autores,
Deputados Luiz Fernando Faria e Leonardo Quintão, que trataram com
muita competência essa matéria. Muito obrigado.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
quinta-feira, dia 9, às 20 horas, nos termos do edital 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 70 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 28 SESSÃO

rÀl
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 6/12/2004
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: Ata - 2 8 Parte (Ordem
do Dia): 28 Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do
Deputado Rogério Correia; aprovação - Inexistência de quórum para a
votação de proposta de emenda à Constituição - Suspensão e reabertura
da reunião - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n°
1.973/2004; requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação do
requerimento - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n°
1.974/2004; requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação do
requerimento - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n°
1.975/2004; requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação do
requerimento - Votação, em 1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.263 e

1.32112003; aprovação - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n°
1.558/2004; aprovação - Discussão, em 2 0 tumo, do Projeto de Resolução
n° 1.775/2004; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 54/2004; encerramento da discussão; votação do
projeto, salvo emendas; chamada de votação nominal; aprovação;
votação das Emendas n

o
s 1 a 6; chamada de votação nominal; aprovação

-. Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 56/2004;
encerramento da discussão; chamada de votação nominal; aprovação -
Discussão, em turno único, dos Projetos de Lei n os 1.062 e 1.302/2003;
aprovação - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 233/2003;
apresentação do Substitutivo n° 1; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com o substitutivo à Comissão de
Fiscalização Financeira - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
571/2003; encerramento da discussão; votação do Substitutivo n° 1, salvo
emendas; aprovação; prejudicialidade das Emendas n

o
s 1 a 8 -

Discussão, em 1° tumo, do Projeto de Lei n° 1.253/2003; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1; declaração de voto - Discussão, em 1° tumo,
do Projeto de Lei n° 1.333/2003; apresentação da Emenda n° 2;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com a emenda
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à Comissão de Administração Pública - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.336/2003; encerramento da discussão; votação do
Substitutivo n° 1, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda n°1;
aprovação; votação da Emenda n° 2; rejeição; votação da Emenda n? 3;
rejeição - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.340/2003;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno,' do
Projeto de Lei n° 1.341/2003; aprovação na forma do Substitutivo n o , 1 -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.342/2003; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno,
do Projeto de Lei n° 1.430/2004; apresentação do Substitutivo n o, 2;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto como
substitutivo à Comissão de Defesa do Consumidor - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.573/2004; aprovação na forma. do
Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.65112004; aprovação - Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n°
1.652/2004; aprovação com as Emendas n os 1 a 3 - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.833/2004; aprovação; declaração de voto -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.863/2004; aprovação com
a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°1.884/2004;
discurso do Deputado Carlos Pimenta; encerramento da discussão;
votação do Substitutivo n° 1; aprovação - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.898/2004; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 43/2003; aprovação na
forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1; declaração de voto -
Discussão, em 20 tumo, do Projeto de Lei n° 1.845/2004; aprovação na
forma do vencido em 1° turno - Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei n° 1.893/2004; discurso do Deputado Rogério Correia; questões de
ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:	 1

Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -
Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adaiclever Lopes
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- 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 - 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 Leite - José Henrique - José Milton -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Marlos 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 - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h13min, a lista de

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

Parte
Ata

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

2a Parte (Ordem do Dia)
2 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência
vai passar à 22 Parte da reunião, em sua 22 Fase, uma vez que não há
matéria a ser apreciada na i 2 Fase.

Discussão e Votação de Proposições
0 Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério
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Correia solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que os
Projetos de Lei n°5 1.893 e 1.686/2004 e 1.346/2003 sejam apreciados
em último lugar, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram (-Pausa.). Aprovado. A Presidência verifica, de plano, que não
há quórum para votação de proposta de emenda à Constituição, mas que
há para a apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Suspensão da Reunião
P Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das
matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 1 .973/2004, da

Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação n° 00112004, nos termos do art. 7 0 da Lei n° 15.292, de
5/8/2004, à empresa Café Bom Dia Ltda. 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.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 1.974/2004, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação n° 003/2004, nos termos do art. 7 0 da Lei n° 15.292; de
5/8/2004, à empresa Café Três Corações S/A. 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.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 1.975/2004, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação n° 007/2004, nos termos do art. 7 0 da Lei n° 15.292, de
5/8/2004, à empresa Segafredo Zanetti Brasil Comercialização e
Distribuição de Café S/A. Vem à Mesa requerimento do Deputado
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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.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.263/2003, do Deputado Zé
Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Comendador Gomes o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.32112003, do Deputado
Paulo Cesar, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Divinópolis o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.558/2004, do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Resplendor o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.
• Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Resolução n° 1.775/2004, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com o
disposto no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do Estado, as
alienações das terras devolutas que especifica. A Comissão de Política
Agropecuária 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 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n°54/2004, do
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Governador do Estado, que dispõe sobre a estrutura orgânica da
Advocacia-Geral do Estado e dá outras providências. A Comissão, de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n os 1
a 6, que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com as
Emendas nos 1 a 6, apresentadas pela Comissão de Justiça. iEm
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. As Deputadas e os Deputados que desejarem aprová-
lo responderão "sim"; os que desejarem rejeitá-lo responderão 'não". A
Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 192 do Regimento
Interno, o Projeto de Lei Complementar será aprovado se obtiver 39 votos
favoráveis. 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 - 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 - George Hilton - Adaiclever Lopes
- Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Ronaldo - Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Já Moraes - João Leite - José
Henrique - José Milton - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria Olívia
- Maria Tereza Lara - Marília Campos - Marlos Fernandes - Olinto
Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Zé Maia.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as
Emendas n os 1 a 6. 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 - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento - Gil
Pereira - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz
Fernando Faria - George Hilton - Adalclever Lopes - André Quintão -
Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Fahim Sawan - Gilberto Abramo
- Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - José
Milton - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Marlos Fernandes - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Zé Mala.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 47 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão aprovadas as Emendas n

o
s 1 a 6. Fica, portanto,

aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei Complementar n°54/2004 com as
Emendas n

o
s 1 a 6. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1° tumo, do Projeto de Lei Complementar n°56/2004, do
Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 4 0 da Lei
Complementar n° 78, de 9/7/2004, que dispõe sobre a elaboração, a
alteração e a consolidação das leis do Estado, conforme previsto no
parágrafo único do art. 63 da Constituição do Estado. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto. 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
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Regimento Interno. Em votação, o projeto. Com a palavra o Sr. Secretário
para proceder à chamada dos Deputados para a votação nominal.	ii

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 - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento - Gil
Pereira - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Luiz Fernando Faria -
Adalclever Lopes - Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Dalmo
Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval
Angelo - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jô
Moraes - João Leite - José Henrique - José Milton - Leonardo Quintão -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Maria Olívia
- Maria Tereza Lara - Marília Campos - Marlos Fernandes - Olinto
Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Vanessa Lucas - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 45 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei Complementar n°
56/2004. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.062/2003,' da
Deputada Lúcia Pacífico, que altera a Lei n° 13.136, de 12/1/99, que
institui o Dia do Consumidor de Minas Gerais. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesã do
Consumidor opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.302/2003, da
Deputada Jô Moraes, que institui o dia 29 de novembro como o Dia
Estadual do Acupunturista. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
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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 1° 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
prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela rejeição do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vem à Mesa o Substitutivo n° 1, que foi publicado na edição do dia
7/12/2004.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um
substitutivo do Deputado Leonardo Quintão, que recebeu o n° 1, e que,
nos termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto
com o substitutivo à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°571/2003, da Deputada Jô
Moraes, que disciplina as atividades a serem adotadas na prevenção e no
combate às inundações, e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto com as Emendas .n

o
s 1 a 8,

que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, e pela rejeição das
Emendas n

o
s 1 a 8, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Meio Ambiente, e pela rejeição das Emendas n

o
s 1 a 8,

da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do
Substitutivo n° 1, ficam prejudicadas as Emendas n os 1 a 8. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°571/2003 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Meio Ambiente.
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Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.253/2003, do Deputado
Gilberto Abramo, que dispõe sobre o pagamento com cheque nos
estabelecimentos comerciais e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela 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, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°
1.253/2003 na forma do o Substitutivo n° 1. A Comissão de Defesa do
Consumidor.

Declaração de Voto
O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, os Deputados e alguns

Presidentes de CDLs receberam em mão documento dizendo rque
contribuíamos para a inadimplência, impossibilitando que o Estado
deixasse de arrecadar.

A minha assessoria entrou em contato com advogados da CDL
solicitando uma pesquisa que comprovasse que a inadimplência se
encontra entre a abertura e um ano de uso. De maneira nenhuma eles
nos disseram que não havia essa pesquisa. Se não há pesquisa, não há
como recusar o cheque com menos de um ano de abertura. A própria
CDL incentiva o comerciante e o lojista a não obedecerem à lei do
consumidor. Por isso, mantivemos esse projeto, e não o retiramos. Se
nos apresentassem alguma pesquisa, certamente o retiraríamos.

Não é na emissão de cheques que o Estado deixa de arrecadar, mas
sim quando o comerciante e o lojista não emitem nota fiscal. Como há
tempos atrás, cobro novamente. Quanto à emissão de notas fiscais; não
vejo o empenho das CDLs junto aos comerciantes lojistas. Isso seria um
desperdício para o Estado.

Agradeço aos colegas e às Comissões de Defesa do Consumidor e de
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Fiscalização Financeira o bom entendimento, visando, acima de tudo, ao
bem-estar do consumidor. Lembro a todos que não somos contra o
progresso do comerciante ou do lojista. Pelo contrário, pedimos a Deus
que tenham muita prosperidade. Obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão em 1° 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 Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Justiça, e da Emenda n° 1, da Comissão de Administração
Pública. A Presidência informa ao Plenário que as emendas
encaminhadas pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem n°
22412004, publicada em 4/6/2004, foram incorporadas aos pareceres das
Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira, e serão arquivadas
nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Intemo. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa a Emenda n° 2, que foi publicada na edição do dia
7/12/2004.

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 Antônio Genaro, que recebeu o n° 2, e que, nos
termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto
com a emenda à Comissão de Administração Pública para parecer.

Discussão, em 1° 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 Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
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forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública 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 a Emenda n° 1,
da Comissão de Administração Pública, e pela rejeição das Emendas nos
2 e 3, da Comissão de Administração Pública. A Presidência informa ao
Plenário que as emendas encaminhadas pelo Governador do Estado por
meio da Mensagem n° 227/2004, publicada em 4/6/2004, foram
incorporadas ao parecer da Comissão de Justiça e serão arquivadas,
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 Substitutivo n° 1, salvo emendas. 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. Em votação, a
Emenda n° 2. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 3. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em1° tumo, o
Projeto de Lei n° 1.33612003 na forma do Substitutivo n° 1, com a
Emenda n° 1. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1 o 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 Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça. A Presidência informa ao Plenário que as emendas
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encaminhadas pelo Governador do Estado por meio da Mensagem n°
229/2004, publicada em 416/2004, foram incorporadas ao parecer da
Comissão de Justiça e serão arquivadas, 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 Substitutivo n° 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o
Projeto de Lei n° 1.340/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão
de Administração Pública.

Discussão, em 10 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 Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. As Comissões de Administração Públiba e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n°
1, apresentado pela Comissão de Justiça. A Presidência informa ao
Plenário que as emendas encaminhadas pelo Governador do Estado por
meio da Mensagem n° 230/2004, publicada em 4/6/2004, foram
incorporadas ao parecer da Comissão de Justiça e serão arquivadas, 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
Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.34112003 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°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,
integrante do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública
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opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda n° 1,
apresentada pela Comissão de Administração Pública. A Presidência
informa ao Plenário que as emendas encaminhadas pelo Governador do
Estado por meio da Mensagem n° 231/2004, publicada em 4/6/2004,
foram incorporadas ao parecer da Comissão de Justiça e serão
arquivadas, 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 Substitutivo n° 1, salvo emenda. As Deputadas é 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 0 turno, o Projeto deLei n° 1.342/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1. A Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em 1° tumo, do Projeto de Lei n° 1.430/2004, do Deputado
Leonardo Moreira, que toma obrigatória a aplicação de selo higiênico nas
latas de cerveja, refrigerantes, sucos e outros gêneros alimentícios
envasados. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa o Substitutivo n° 2, que foi publicado na edição do dia
7/12/2004.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto um
substitutivo do Deputado Rogério Correia, que recebeu o n° 2, e quê, nos
termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto
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com o substitutivo à Comissão de Defesa do Consumidor para parecer.
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.573/2004, do Deputado

Célio Moreira, que dispõe sobre a restrição à entrada de consumidores
em estabelecimentos comerciais. 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, da Comissão de Justiça. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela rejeição do projeto. 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 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.573/2004 na forma
do Substitutivo n° 1. A Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.651/2004, do Deputado
Padre João, que modifica e acrescenta dispositivos à Lei n° 14.790 de
20/10/2003, que proíbe, em situação de urgência e emergência, a
exigência de depósito prévio para o internamento em hospital da rede
privada e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor
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 Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.652/2004, do Deputado
Rêmolo Aloise, que estabelece normas para a realização de promoções
em estabelecimentos destinados à venda de fármacos e derivados e dá
outras providências. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir
parecer. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do
projeto com as Emendas n os 1 e 2, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as
Emendas n os 1 e 2, da Comissão de Defesa do Consumidor, e com a
Emenda n° 3, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
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hora, veio corrigir essa distorção, porque nenhum professor tinha
estímulo para crescer profissionalmente em sua escola. O professor não
tinha estímulo para sair de sua cidade ou sala de aula para enfrentar as
dificuldades de um grande centro, para obter o título de mestre ou , de
doutor. Ele não tinha a compensação ou o reconhecimento de seu
esforço, porque o seu salário continuava do mesmo jeito. Quis o destino
que essa lei fosse sancionada por V. Exa. quando ocupou o Governo do
Estado. Essa distorção fazia com que as nossas universidades não
tivessem mais mestres e doutores.

Sr. Presidente, é chegado o momento de o Governo Aécio Neves fazer
um verdadeiro diagnóstico de nossa universidade. A UNIMONTES hoje
não está presente em mais municípios devido à falta de incentivo e de
recursos. Há alguns dias, comentava um fato covarde e injusto cometido
contra a nossa UNIMONTES, que foi a retirada do UNICIRCO - .uma
tenda de circo, com professores já consolidados, onde se ensinava a
mais de 300 alunos. Essa tenda foi colocada em outro local com a
promessa de retornar a nossa UNIMONTES. São ações como essas que
estão dificultando a vida de uma das melhores universidades estaduais
do País.

As pessoas que não conhecem e não vivenciam a realidade da
UNIMONTES não sabem a sua importância para o Estado de Minas
Gerais. Há solicitações de alguns municípios mineiros importantes ipara
que a UNIMONTES também esteja presente, em um processo de
integração regional, de descentralização. No entanto, há falta de recursos
para a instalação de novos "campi" e para a contratação de novos
professores.

Sr. Presidente, é chegada a hora de termos uma conversa bastante
estreita, produtiva e objetiva com o Governador Aécio Neves, para que
sinta a importância da UNIMONTES para o nosso Estado. Temos a honra
de votar esse projeto de lei que estabelece a gratificação pelos títulos de
mestrado e doutorado aos professores da UNIMONTES e da UEMG.
Temos também uma outra missão, que é fortalecer institucionairnente
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essa universidade.
Temos solicitações de várias Prefeituras do Norte de Minas e do

Jequitinhonha, que querem e precisam ter o curso da UNIMONTES em
seus municípios. Enquanto a UNIMONTES não está presente em cidades
importantes como Manga, Capelinha e outras, dá-se oportunidade para
que as universidades particulares só instalem as suas unidades em troca
de muitos recursos. Isso faz com que os alunos pobres do Norte de Minas
e do Jequitinhonha não tenham condições de acesso a uma universidade
gratuita, estadual, oficial, que tem brilhado no cenário nacional.

Faço o alerta para que, a partir de 2005, façamos um movimento para
desfraldar verdadeiramente a bandeira do ano de 2005 como o ano da
UNIMONTES. Nesse ano, procuraremos fazer vários contatos com os
corpos docente e discente e com os servidores para corrigirmos
distorções como essa que estamos resolvendo neste momento.

O Deputado Gil Pereira (em aparte) - Faço coro com o Deputado Carlos
Pimenta, que estudou em nossa universidade, que é, sem dúvida, a maior
mola propulsora do desenvolvimento do Norte de Minas, dos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri. No paralelo 18, é a única universidade pública
que temos, excetuando a UFMG, que tem um curso agrário em Montes
Claros.

Tenho certeza de que o Governador Aécio Neves será sensível e
enviará mais recursos para a contratação de profissionais. A questão dos
salários está sendo parcialmente resolvida. O Hospital Universitário é o
único com 100% de atendimento pelo SUS em Montes Claros, atendendo
também a todas as cidades do Norte de Minas. Também conversamos
muito com os Secretários Anastasia e Marcus Pestana. Deputado Carlos
Pimenta, essa é uma boa idéia. Essa mola propulsora deve ser
alavancada, cada vez mais, com recursos do Estado e do Governo
Federal. Há pouco falei com o Reitor, que está em Brasília, onde
conseguiu R$800.000,00 para a UNIMONTES com os Deputados
Federais.

Na Assembléia, também lutamos para que haja mais recursos. V. Exa.
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está de parabéns pelo trabalho conjunto que fazemos em prol dessa
grande universidade, como costumo dizer, da melhor universidade de
Minas Gerais.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - O Governador foi sensível,
estimulando uma necessidade que era urgente: a valorização das
pessoas que, no exercício do ensino superior, aperfeiçoam-se,
melhorando seus conhecimentos. Com estímulo, a qualidade melhora.
Parabenizo a iniciativa, que tem nosso apoio. Continuaremos unidos para
que em todas as áreas do ensino, da pesquisa, da ciência e da
tecnologia, Minas Gerais possa crescer no cenário nacional. Temos
pouco investimento nas universidades estaduais. São Paulo investe
praticamente 30, 40 vezes mais que Minas Gerais. Basta ver como São
Paulo está. Onde há investimento em educação, o desenvolvimento é
uma conseqüência. Estaremos unidos para buscar outras iniciativas que
engrandeçam o ensino superior em nosso Estado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço ao Deputado Doutor Viana.
Esse projeto também beneficia a UEMG. Da mesma forma que estamos
dispostos a desfraldar essa bandeira de luta, de apoio sistemático à
UNIMONTES a partir do ano que vem, esse trabalho deve ser feito por
meio da UEMG. Observamos na UEMG absoluta falta de identidade de
uma universidade que poderia ser uma grande, mas encontra dificuldades
em alguns locais. Dez cidades fazem parte da UEMG. Além da luta, da
presença constante e do esforço desta Casa, devemos procurar uma
forma de oferecer essa identidade, de estabelecer o significado da
UEMG, o seu tamanho e os cursos poderiam ser oferecidos.

Apesar de todo o trabalho que realizamos neste ano e no ano passado,
devemos trabalhar para valer no ano que vem, tentando consolidar a
UEMG, conforme fizemos com a UNIMONTES. E preciso que haja
aperfeiçoamento, valorização dos mestres, doutores e professores.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Cumprimento o Deputado
Carlos Pimenta, cuja luta tem sido exemplo para todos nós. Tenho
procurado seguir seus passos na luta em defesa de uma universidade
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pública digna para todo o Estado de Minas Gerais. A UNIMONTES é
motivo de orgulho, mas, além dela, precisamos lutar para que a UEMG
seja uma realidade "multicampi", ou seja, além do "campus" universitário
de Belo Horizonte. Os diversos "campi" da UEMG devem de fato
consolidar-se. Precisamos de uma opção para isso. Tivemos a felicidade
de participar da Comissão Especial Pró-UEMG, em que, com os
Deputados Ricardo Duarte, Paulo Piau, Carlos Pimenta e outros,
elaboramos um documento que está sendo trabalhado na Secretaria de
Ciência e Tecnologia, onde, na semana passada, debati com o Secretário
Bilac Pinto a formatação final de uma proposta que contemple as
sugestões encaminhadas pela Assembléia, para que sejam somadas às
idéias do Secretário e enviadas ao Governador ainda neste ano.
Á criação de um fundo para financiar o estudante carente, nos diversos

"campi" do interior de Minas, onde a UEMG atua em parceria com
fundações sem fins lucrativos, foi uma das sugestões acolhidas pelos
demais colegas e pelo relator, Ricardo Duarte. Entretanto, acabam tendo
de cobrar do aluno, pois elas não recebem financiamento público em
Divinópolis, Passos, Patos de Minas e Varginha. Há alunos que não têm
condições de continuar pagando e, às vezes, perdem o que já pagaram,
ao passo que outros não conseguem sequer iniciar o curso.

Conseguimos sensibilizar o Secretário e o Governador. Estamos
buscando a criação de um fundo que traga recursos internacionais para
lastreá-lo, financiando o aluno, que, posteriormente, prestará serviços
para restituir o fundo, cujo dinheiro garantiu sua formatura. Além disso,
buscamos um fundo de bolsas para quem não tem como pagar
alimentação para se manter numa faculdade. Tivemos a alegria de ser o
relator desse.projeto, que V. Exa., de forma brilhante, defende, o qual
trata do adicional de titulação acadêmica na Comissão de Administração
Pública. Vem um pouco tarde, mas ainda está em tempo. Aliás, o
Governador Aécio Neves está tendo essa característica, ao corrigir
distorções que, há muito tempo, têm sido cobradas, como os planos de
carreira que estão sendo aprovados nesta Casa.
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Esse adicional por titulação acadêmica nada mais é que uma maneira
de valorizar um professor que luta para fazer um doutorado. E a
faculdade precisa desesperadamente que seus professores se tornem
mestres, doutores ou até que façam um pós-doutorado, haja vista que,
para ser uma universidade, se exige o mínimo de 30% de profissionais
mestres ou doutores. Portanto isso não é algo supérfluo, pelo contrário, é
algo fundamental para que uma universidade tenha qualidade, ou seja,
essa é uma forma de investir. Além disso, é uma forma também de fazer
justiça, pois o professor que se tornou mestre e doutor empenhou-se e
gastou para estudar, devendo, então, receber o adicional.

Esse projeto alcança os professores da tJEMG, da UNIMONTES, enfim,
os professores universitários do Estado. Conclamo V. Exa. e os demais
Deputados a que possamos aprovar esse projeto que é mais uma
demonstração do compromisso do Governador Aécio Neves com a
educação, com o funcionalismo público e com a vontade de fazer de
Minas Gerais o melhor Estado para se viver. Parabéns, Deputado Carlos
Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte do Deputado
Domingos Sávio. Ações iguais a essa dão-nos a certeza de que Minas
Gerais efetivamente irá eleger seu estudo superior como uma prioridade,
o que até então não ocorria. Para que a UNIMONTES pudesse se tomar
uma universidade oficial, na ocasião da elaboração da Constituição do
Estado, tivemos de empreender uma luta muito grande.

Agora vem a segunda etapa. E preciso atender às reivindicações dos
vários municípios. O Deputado Márcio Kangussu é um dos poucos
representantes da região do Jequitinhonha e tem conhecimento das
solicitações que nos chegam pedindo a abertura de uma unidade.
Enquanto a UNIMONTES não estiver presente nos municípios, estaremos
dando oportunidades a outras universidades particulares, que visam ao
lucro e estão proliferando por todo o Norte de Minas e por todo o
Jequitinhonha. Se a UNIMONTES estiver presente, eles terão uma
grande universidade, que tem história e é respeitada, além de oferecer
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estudo gratuito, evitando que tirem o dinheiro que, na verdade, não
possuem para pagar seu curso.

Quero reforçar o trabalho que faremos. A UNIMONTES precisa
consolidar-se. Temos um hospital universitário em Montes Claros cujas
obras de ampliação estão paralisadas. São necessários cerca de
R$6.000.000,00, e tentaremos acertar com o Governo algo para o
orçamento do ano que vem, além de outras medidas para tornar nossa
universidade cada vez maior.

Quero ainda parabenizar V. Exa. Alguns governantes passam pelo
Palácio da Liberdade, às vezes ficando um tempo maior, e não deixam
sua marca. V. Exa., em alguns dias, apresentou esse projeto, que
efetivamente valorizará quem está investindo nos títulos de mestre e de
doutor em nossa UNIMONTES e em nossa UEMG. Parabéns ao na
época Governador Mauri Torres e à Casa por apresentar e votar esse
projeto respectivamente. Graças a Deus, na tarde de hoje, ao votarmos
esse projeto, estamos rasgando talvez a menor promissória que o Estado
tem com essas universidades. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros 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 1° turno, o Projeto de Lei n°
1.884/2004 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Administração
Pública.

Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 1.898/2004, do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito
com a Caixa Econômica Federal e a oferecer garantias para o fim que
menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. 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° 1.898/2004 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 43/2003, do Deputado
Miguel Martini, que dispõe sobre o ensino religioso confessional nas
escolas da rede pública 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. 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° 4312003 na forma do vencido em 1° turno com a
Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Declaração de Voto
A Deputada Maria Tereza Lara - Registro a efetiva participação dos

professores do ensino religioso de todo o Estado, a qual possibilitou a
elaboração do Substitutivo n°1, apresentado no 1° turno, e da Emenda n°
1, a fim de que o projeto atenda às necessidades e às reivindicações
desses professores. Registro o voto favorável de todo o nosso bloco.
Muito obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 1.845/2004, do Deputado Célio Moreira, que revoga o
inciso V e o § 20 do art. 1° da Lei n° 15.294, de 5/8/2004, que altera a Lei
n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública
e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido no 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 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.84512004 na forma do
vencido no 1° turno. A Comissão de Redação.
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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 - 2007 e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 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

o
s 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, ficando, com a
aprovação das subemendas que receberam o n° 1, prejudicadas as
Emendas n

o
s 5, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 39, 46, 50,

51, 53, 54, 63 e 76. Com a aprovação das subemendas que receberam o
n° 1 às Emendas n

o
s 14 e 54 e da Emenda ri 0 87, ficam também

prejudicadas as Emendas n os 7, 32, 33 e 68. As Emendas n
o
s 65, 70 e 72

ficam prejudicadas por já estarem contempladas no PPAG. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério
Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,
Deputados e Deputadas, solicitei a discussão do PPAG. Certamente,
outros Deputados do PT o farão, especialmente o Deputado André
Quintão que, na Comissão de Participação Popular, apresentou várias
emendas oriundas de setores populares para a melhoria do projeto
original, enviado pelo Governador Aécio Neves.

Esse projeto dispõe sobre a ação governamental para os anos de 2004
a 2007. O PPAG nos leva à discussão genérica do que pretende o Estado
nos anos de 2004 a 2007 e nos faz também abordar questões
orçamentárias concretas, que a cada ano aprovamos na Assembléia
Legislativa. Suscita também uma discussão mais séria sobre o que o
Governador do Estado vem chamando de déficit zero. Não poderia deixar
de chamar a atenção do povo mineiro para a farsa montada em torno do
déficit zero, do Governador Aécio Neves. Procurarei demonstrar isso,
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embora já saiba de antemão que, além da TV Assembléia, não
conseguiremos expor por meio de outro órgão de imprensa nossa opinião
sobre essa farsa. Até hoje ninguém conseguiu expor uma visão
diferenciada da visão oficial do Governo. Felizmente, no sábado, pelo
menos uma pessoa, além do PT e do PCdoB, atentou para o fato de que
estamos aqui há muito tempo avisando ao povo mineiro que o déficit zero
é uma jogada de "marketing" do Governador. O "ombudsman" da "Folha
de S. Paulo", Marcelo Beraba, na página 6, escreveu um artigo com muita
propriedade com o título de "A Imprensa nos Trilhos". Não sei o risco de
demissão que corre Marcelo Beraba. Parece-me que há pelo menos um
ano de garantia de emprego, mas, como se trata de iniciativa privada, se
o Governador resolver, talvez nem mesmo a "Folha de S. Paulo" consiga
manter essa tradição de garantia de um ano de estabilidade para o
"ombudsman".

Nosso amigo da TV Bandeirantes, o Cajuru, também foi demitido em
decorrência de um pedido do Governo do Estado, por ter-se rebelado
contra o Governo. Na ocasião do jogo entre Brasil e Argentina, disse ter
visto, na entrada do Mineirão, a farra do Governador com os seus
convidados, O Mineirão virou quase uma propriedade privada do Governo
do Estado. Os convites foram distribuídos por ele, ninguém conseguia
comprá-los. Até mesmo nós, Deputados, tivemos de recebê-los das mãos
do Governador. Cada Deputado recebeu cinco convites. Então, o Cajuru
foi demitido por isso.

O "ombudsman" da "Folha" pelo menos levantou esse problema que
estamos vivendo em Minas Gerais. E um artigo interessante de ser lido:
"A Imprensa nos Trilhos". Ele faz uma análise da edição da revista "Veja",
denominada "Uma Empresa Chamada Minas", onde constata não ter
escutado a voz de nenhuma dissidência, a não ser a versão oficial do
Governo.

No "Estado de Minas", no "Hoje em Dia" e no "O Tempo", no dia em que
foi anunciado o déficit zero, saiu uma propaganda paga dizendo: "Um dia
histórico para todos os mineiros, Minas Gerais anuncia o déficit zero".
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Esses jornais também não ouviram o contraditório, mas ele existe. É
importante que o povo mineiro saiba disso. Não há um consenso absoluto
sobre o déficit zero em Minas Gerais, da forma como foi anunciado.	-

A imprensa deve noticiar o que o Governo do Estado está fazendo. E
importante que ela divulgue as matérias que são informe publicitário do
Governo. Isso eu não questiono. Aliás, é um dever de qualquer governo,
seja ele federal, estadual ou municipal, fazer anúncios publicitários do
que vem fazendo. O Governo de Minas tem o direito, ou melhor, o dever
de transmitir essas informações.

No entanto, o que me assusta é que o contraditório nunca pode ser
estabelecido. A imprensa não ouve o outro lado, mas existe o outro lado
do déficit zero. Respeitamos a análise do Governador, porém, a nossa
não pode ser desprezada.

Dessa forma, tentarei mais uma vez expor a nossa posição sobre o
déficit zero, não que tenha a esperança de isso ir parar em algum jornal,
mesmo porque, outro dia, conversei com um jornalista da "Folha de S.
Paulo", mas nada foi divulgado. Passei a ele vários dados com que vimos
trabalhando, inclusive sobre quais áreas em que o Governo deixou de
investir, sobretudo na polêmica questão da saúde, onde os 12% não
estão sendo aplicados. Em se tratando de saneamento, estão incluindo
nesse cálculo uma grande parcela da verba da COPASA, o que não é
recomendável pela Confederação Nacional de Saúde, e não acontece no
Governo Federal. Quando o Lula tentou fazer isso, houve uma reação
nacional de todos os militantes da área da saúde, e o Governo Federal
voltou atrás na sua decisão, retirando o gasto com saneamento da conta
do SUS. Na saúde, apenas 6,4%, dos 12%, vão para o SUS, pois o
restante vai para as obras de saneamento da COPASA, perfazendo um
valor de, aproximadamente, R$700.000.000,00.

Então, se ele falava em déficit zero de R$1.300.000.000,00, imaginem,
com essa farsa que se faz com a saúde, só aí são R$700.000.000,00.
Esse é um bom começo para questionarmos o choque de gestão do
Governo. Só nesse caso, para o orçamento do ano que vem, serão
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R$760.000.000,00 que não estarão entrando nos cofres do SUS. Ora,
desse jeito é fácil dizer que o déficit foi zerado. Mais que isso, o primeiro
orçamento que o Governador Aécio Neves remeteu a esta Casa dizia que
teria um prejuízo de R$2.400.000.000,00. Mas, chegado o final do ano, o
tal déficit foi de R$800.000.000,00, e não de R$2.400.000.000,00. Isso
significa que o Governo fez os cortes, tal como ele anuncia? Não.

O orçamento era subestimado. Tanto o era que nós, do Bloco PT-
PCd0B, apresentamos uma emenda inserindo no orçamento um valor
maior do que ele havia apregoado, porque estava subestimando o que ia
arrecadar, exatamente para, depois, fazer a propaganda de que vinha
zerando, cortando despesas e, portanto, melhorando o caixa do Estado.

Essa farsa ocorreu de novo neste ano. O Governador enviou o primeiro
orçamento, no último dia de setembro, com R$61 1.000.000,00, segundo
ele, de déficit. Agora, no início de dezembro, dois meses depois, envia
uma emenda dizendo que havia errado no cálculo do orçamento e que
havia estimado a menos a arrecadação. Enviou, então, uma emenda com
mais R$1.000.000.000,00, dizendo que zerou o déficit. Houve passe de
Mágica, economia nos dois meses ou estava o orçamento subestimado?
E evidente que se trata da última possibilidade. Não se faz uma
estimativa de R$1.000.000.000,00 em dois meses. Na própria justificativa
ele diz que havia desconsiderado o aumento que teríamos, em especial,
de arrecadação do ICMS, em virtude do crescimento do País, do ICMS de
energia elétrica, que teve aumento superior à inflação, e da gasolina, cujo
aumento de preço foi e já vinha sendo superior à inflação. Portanto, na
própria justificativa, o Governador diz que o que fez com que se zerasse o
tal "orçamento" que tinha vindo com déficit não foi nenhum corte, mas,
sim, o aumento da arrecadação. Isso está na própria emenda do
Governador. Se tiverem tempo, dêem uma lida na justificativa e verão que
ele diz que superou o déficit porque a arrecadação foi superior ao cálculo
feito.

Então, não se zerou o déficit, como disse o Governador. E importante
discutir esse fator, porque votaremos o PPAG, que é o que está em pauta
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e em discussão.
Esse Plano Plurianual de Ação Governamental está com as metas

estabelecidas realmente? Quando ele enviou o orçamento, subestimando
a arrecadação duas vezes, o que fez? Em primeiro lugar, quis impedir,
por parte dos Deputados, a possibilidade de se fazerem emendas,
porque, se estamos trabalhando com um orçamento deficitário, não
podemos apresentar emendas na área de saúde , ou qualquer outra.
Ficamos amarrados com um orçamento deficitário. E a primeira vez que
isso acontece. Geralmente, vem o orçamento da seguinte forma:
arrecadação tanto, gasto tanto. No dele veio: arrecadação tanto, gasto
tanto, déficit de tanto. Fez alarde dizendo que, pela primeira vez, havia
um orçamento real, que se mostrou, depois, fictício e subestimado.

Assim, não se consegue trabalhar na Assembléia Legislativa com um
orçamento real. Dessa forma, ficam prejudicadas as emendas
apresentadas, bem como o quadro em que se trabalha no Poder
Legislativo, que é fiscalizador. Tudo isso em razão dps dados
equivocados do orçamento.

Uma outra questão é que o Governo procurou fazer com que os
funcionários públicos militantes da área de saúde, da educação, dos
movimentos sociais de maneira geral, movimento dos trabalhadores
rurais, enfim, todos, não reivindicassem, e esse era o objetivo, para que,
em não se reivindicando, não se pressionasse o Governo. Dessa forma,
poderia fazer investimentos sociais muito aquém dos devidos e que
poderiam ser feitos. Isso, de fato, ocorreu.

Tirando a parte de gasto com publicidade, em que houve, Deputado
Doutor Ronaldo, uma suplementação de 343%, em todos os outros houve
um empenho menor do que o previsto.

Esse é, portanto, o outro lado do enxugamento que o Governo fez. Não
houve um corte na máquina, e não foi o salário do Governador que
diminuiu e propiciou, como ele disse, do ponto de vista publicitário, essa
redução. Politicamente, o Governador diminuir o salário é correto. E óbvio
que não foi isso que fez com que houvesse diminuição do deficit.
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Fazendo uma análise do que foi investido e empenhado, veremos que
na área de segurança o investimento foi muito menor do que o proposto
no próprio orçamento e, enfim, em todas as áreas sociais. Fizemos um
levantamento. Os dados não estão em minhas mãos, mas posso trazê-los
amanhã. Com base nesses dados, podemos dizer que, em todas as
áreas, o empenho foi menor do que os 100% que estavam no orçamento,
aliás, já com problemas.

Portanto, esclareço que não concordamos com esse enfoque do déficit
zero anunciado pelo Governador, que parece ser voz unânime no Estado.
Infelizmente a imprensa não ouve o outro lado. O movimento sindical
imprimiu um folheto questionando a verdade do déficit zero. A
panfletagem é a única forma de nos comunicarmos com o povo mineiro.
Hoje o contraditório não pode ser discutido claramente no Estado.

Para demonstrar que o déficit zero não existe, citarei alguns dados
importantes. Quando se fala em déficit zero, fica a impressão de que o
Estado está sem dívida, o que não é verdade. A dívida do Estado é
grande e está aumentando. Quando o ex-Governador Eduardo Azeredo a
renegociou, ela era de R$17.000.000.000,00. Essa renegociação foi feita
com o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando o ex-
Governador Itamar Franco deixou o Governo do Estado, a dívida com a
União já era de R$34.000.000.000,00. Hoje ela está em torno de
R$40.000.000.000,00 e, até o final do Governo Aécio Neves, chegará a
R$45.000.000.000,00. A renegociação dessa dívida foi malfeita. E
possível discutir a renegociação da dívida com o Governo Federal? Esse
será um dos pontos em que o Governo Estadual receberá meu apoio.

Ressalto que a dívida do Estado não foi zerada e continua aumentando.
Ela saiu de R$17.000.000.000,00 e está em R$40.000.000.000,00,
apesar de os Governadores Itamar Franco e Aécio Neves terem pago em
tomo de R$8.000.000.000,00. Mesmo assim, ela cresceu muito.

Quanto à dívida com precatórios, o jornal "O Tempo" divulgou uma
pequena matéria dizendo que o Prof. Baracho deu entrada a uma ação
solicitando a intervenção do Poder Judiciário e da União em Minas Gerais
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porque ela não é paga há muito tempo. Essa dívida é de bilhões e está se
ampliando. Portanto não é verdade essa história do déficit zero. Minas
Gerais continua devedora. A situação não é essa que quer fazer
transparecer o Governador Aécio Neves.

Não adianta o Governador tentar impedir que essa discussão seja
realizada e que os mineiros tomem conhecimento de outra versão,
porque isso não resolverá o problema do Estado. Pode até resolver o seu
problema: acordar de manhã e ler notícias que o agradem.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado Rogério
Correia, gostaria que o Governo, por intermédio dos instrumentos hoje
existentes - informática, Internet -, cumprisse a proposta, a afirmação que
tem feito com muita ênfase, do princípio da transparência. Trata-se de
possibilitar, não apenas a nós, mas a todos os mineiros, acesso a todas
as informações relativas às contas do Governo - arrecadação, gastos e
dívidas. Assim, entenderemos o assunto de forma mais simplificada, fácil
e direta. A falta de informações dificulta e eventualmente permite as mais
variadas interpretações, até essa grande propaganda do déficit zero.
Sabemos que não é possível ter déficit zero se a dívida aumenta
progressivamente aos bilhões.

Nesta intervenção, colega Deputado Rogério Correia, não falo do
pedido de intervenção de um advogado, mas do Ministério Público
Federal. Esse fez um pedido de intervenção em Minas Gerais por
descumprimento da ordem constitucional vigente em relação ao mínimo
constitucional que deve ser aplicado na saúde. E fácil promover o déficit
zero aumentando extraordinariamente a arrecadação à custa do aumento
da gasolina, da energia e do álcool. E fácil promover o déficit zero não
concedendo reajuste salarial para a grande massa dos servidores
públicos, incluindo os professores e os servidores da saúde, que se
encontram numa situação de verdadeira calamidade. Esse é o grande
problema.

E importante salientar que cabe ao Governo de Minas cumprir, e não
fazer interpretação. Talvez um Governo que interpreta os gastos com a
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saúde para justificar o mínimo constitucional convença apenas o Tribunal
de Contas do Estado; aliás, até hoje, convenceu somente a ele. Nenhuma
conferência...

O Deputado Rogério Correia - Deputado Adelmo Carneiro Leão, no
orçamento enviado a esta Casa para o ano que vem, somente o prejuízo
da saúde será de R$760.000.000,00.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Nenhuma instituição nem entidade
ligadas à saúde, como as conferências municipais, estadual e nacional de
saúde, os conselhos nacional e estadual de saúde, a Comissão de Saúde
desta Casa e o Ministério Público do Estado, que trata da questão da
saúde, estão de acordo com a interpretação do Governo do Estado, que
marcha sozinho e promove uma campanha enganosa de que está certo.
Essa situação é grave.

Precisamos identificar os esforços do Governo e aplaudi-los, mas não
aceitar que o Estado admita e acolha uma propaganda ufanista de que
tudo está resolvido, à custa do sacrifício e, às vezes, da própria vida das
pessoas, de muitos mineiros e mineiras.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Adelmo Carneiro
Leão. Concordo com o aparte de V. Exa. E sempre bom lembrar que, no
caso referente à saúde, R$760.000.000,00 deixam de ser aplicados no
SUS. Esse valor deveria ser aplicado com receita própria, que são os
12% de emenda à Constituição federal. Eles não são aplicados. Dessa
maneira é fácil fazer com que, no final, o orçamento obtenha uma conta
acertada ou zerada. Evidentemente, deixou de realizar os investimentos,
inclusive os investimentos obrigatórios constitucionais.

A complementação do Deputado Adelmo Carneiro Leão é importante
para a nossa análise sobre esse grande arrocho, que mostra uma política
equivocada para a saúde. O Deputado Adelmo Carneiro Leão lembrou a
questão do funcionalismo público, que tem sido tratado com a política de
reajuste zero. A polícia obteve aumento devido à greve e possui um
projeto nesta Casa. Para o restante, o reajuste é zero.

Desta tribuna, não canso de dizer que é abusivo o Governador dormir
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tranqüilo pagando às professoras da V à 4 a séries um piso salarial de
R$212,00, menor que o salário mínimo, e, além disso, promover
propaganda do déficit zero como se fosse vantagem, e não enviar a esta
Casa uma tabela de salários.

Em nome do bloco, apresentei uma emenda - aliás, a Deputada Maria
Tereza Lara já a assinou - solicitando que se estenda ao servidor público,
ao funcionalismo, pelo menos o percentual de reajuste concedido à
Polícia Militar no projeto que aqui chegou; aliás, apresentamos essa
emenda estendendo o reajuste enquanto não vem a tabela de salários.
Os planos de carreira não andam sem o piso salarial. Ele deve chegar à
tabela de salários. Então, enquanto isso não ocorre, que se conceda um
reajuste de 10%, como o que está sendo dado à Polícia Militar, mais 4%,
totalizando 14%. Esse percentual é pouco, mas pelo menos dá para o
funcionalismo respirar. Que se conceda não somente à Polícia Militar mas
também ao restante do funcionalismo.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Agradeço a V. Exa. e gostaria de
convidá-lo para comparecer à homenagem que esta Casa fará à Rede
Minas, logo mais, às 20 horas, por requerimento do Deputado Carlos
Pimenta e deste Deputado.

Acredito que V. Exa. não nega a situação em que o Estado de Minas foi
entregue ao Governador Aécio Neves. Acompanhamos de perto, pois
estávamos nesta Casa na legislatura passada. E muito mais do que a
dívida real de R$2.400.000.000,00, a estrutura do Estado nos foi entregue
em uma balbúrdia absoluta. O grande mérito do Governador Aécio
Neves, neste momento, é a reorganização do setor administrativo, o
choque de gestão, que não é apenas discurso. Há uma equipe coesa e
competente cuidando da organização do Estado. Gostaria que V. Exa.
reconhecesse que a situação do Estado era precária quando o
Governador Aécio Neves assumiu.

Além dessa dívida interna, há a dívida externa, vinda de vários
Governos passados e que foi renegociada com o Governo Federal, de
forma que 13% da arrecadação do Estado devem ser destinados aos

rÃ"



748

cofres da União. É lei, é fato, e não há desacordo. O percentual é alto; e o
próprio Vice-Presidente José Alencar fez um projeto para transformar
esse índice em 5%, mas esse projeto está parado no Senado. Pensamos
que isso é uma salvação, não apenas para Minas, mas para todos os
Estados que renegociarem a dívida, pois será um alívio para as finanças
do Estado.

Para o bem da verdade, o Governo não admitiu erro ao enviar emenda
a esta Casa, sobre os R$916.000.000,00 que cobrem o déficit previsto
para 2005. Zerar o déficit foi uma surpresa até para o Governo.
Concordamos com V. Exa. quando diz que várias leis não são cumpridas,
e a FAPEMIG é um exemplo. Portanto, o déficit zero também tem uma
conotação realista. Mas o déficit operacional está zerado, o que é muito
bom. O déficit zero significa uma perspectiva maior. Há fatos concretos,
como a escala de pagamento. O Governador disse que essa escala
deixará de existir, e não está fazendo mais do que a obrigação do Estado
ao pagar até o quinto dia útil. A empresas pagam, o Estado não tem essa
obrigação constitucional, mas é justo que o funcionário receba no início
do mês. Isso já é efeito do fato de as finanças estarem em ordem.

Outra questão diz respeito à verba retida, assunto que V. Exa. tantas
vezes trouxe a esta Casa. Em dezembro, R$37.000.000,00 serão pagos,
e o restante será escalonado no início de 2005. Esse discurso do
Governador é realista. Não está fazendo mais do que sua obrigação,
trata-se de salário retido, é dívida; mas, se os outros Governadores não
cumpriram essa obrigação, e ele a está cumprindo, é digno de • nosso
aplauso, não de nossa critica. O mesmo digo em relação ao 130 salário,
que há 14 anos não era pago em dia, no ano passado o foi, e este ano
será pago em dia novamente.

Tudo são conquistas. O próprio déficit zero traz perspectivas para o
investidor, pois ninguém quer investir em um Estado quebrado. Traz
perspectiva também para os servidores do Estado, que estão sonhando
com aumento de salário. A tabela salarial é um compromisso do
Governador para o próximo ano. Estamos acabando de votar, em 11
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turno, vários planos de carreira. Não poderíamos atropelar as coisas, mas
a tabela virá no próximo ano. Esperamos que a organização das finanças
públicas reflita diretamente no salário dos servidores no ano de 2005.
Acreditamos nisso. Vejam quanto essa situação pode ajudar-nos! Os
organismos internacionais, Deputado Rogério Correia, não investem em
um Estado que tenha déficit fiscal. O anúncio do déficit zero, que é
contábil, real, traz nova perspectiva para Minas Gerais. O déficit zero é
tão importante que o Banco Mundial está concedendo financiamentos a
Minas Gerais, sem que haja contrapartida. Aliás, a contrapartida que o
Estado oferece é sua organização.

O Deputado Rogério Correia - Deputado, preciso complementar minha
fala.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Aviso-lhe que faltam ainda 35
minutos.

O Deputado Rogério Correia - Agradeço o aparte de V. Exa. Irei
comentar algumas questões.

• Deputado Paulo Piau (em aparte) - Eu queria concluir, Deputado.
• Deputado Rogério Correia - V. Exa. ainda não concluiu?
O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Não.
O Deputado Rogério Correia - Peço-lhe, então, que o conclua sem

aparte, neste momento, para que eu possa terminar meu
pronunciamento.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Vou concluí-lo. E engraçada a
maneira como a esquerda se comporta quando falamos algumas
verdades. Agradeço-lhe o aparte, embora V. Exa. não esteja interessado
em ouvir a verdade.

O Deputado Rogério Correia - Não se trata disso, Deputado. Concedi-
lhe aparte para falar quanto quisesse; todavia, devo lembrar-lhe que cada
Deputado tem 1 hora para discutir o tema, logo, se V. Exa. quiser
continuar o debate, basta inscrever-se. Dessa forma, terá também 1 hora
para falar. De acordo com o Regimento Interno, o aparte deve durar 3
minutos. No entanto, como estamos em um espaço democrático, em que
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precisamos escutar as partes, evidentemente não cobrarei esse tempo de
quem me aparteia. Peço que V. Exa. me compreenda, pois preciso
terminar meu raciocínio.

Antes de passar a palavra ao Deputado Gustavo Valadares, comentarei
algumas questões abordadas pelo Deputado Paulo Piau. Reconheço,
concordo com o fato de que o Estado se encontrava - e ainda se
encontra - em uma situação difícil. A propaganda do déficit zero, feita pelo
Governo, dá a impressão de que, no Estado de Minas Gerais, vivemos
sem nenhum problema, mesmo orçamentário. Esse discurso é perigoso
para o Governador. Entendo que essa foi a forma de ele inventar um
terceiro turno para as eleições. Ou seja, como se deu mal nas eleições,
inventou um terceiro turno e, agora, promete um Estado com condições
de fazer investimentos. Certamente, não por má-vontade do Governador,
mas em razão das condições do Estado, os investimentos serão muito
menores. No tocante a essa questão, concordo com V. Exa. A situação
foi - e é - crítica.

Não é justo responsabilizar o Governador Itamar Franco por todas
essas dificuldades. Afirmar isso é cometer um ato de deslealdade, já que
ele apoiou o Governador Aécio Neves. Este não seria Governador do
Estado, não fosse o apoio que recebeu. Na minha opinião, ao apoiar o
Governador Aécio Neves, o Governador Itamar Franco cometeu um
equívoco. Por isso ele próprio tem questionado as atitudes, que são
desrespeitosas, do seu sucessor. Na verdade, ele também recebeu o
Estado em urna situação difícil.

V. Exa. deve lembrar-se, por exemplo, de que o décimo-terceiro não foi
pago pelo Governador Azeredo. O Governador Itamar Franco teve de
pagar dois décimos-terceiros em um mesmo ano. Então, essa história de
que o décimo-terceiro foi posto em dia pelo Governador Aécio Neves não
é verdade, O Governador Itamar Franco pagou-o em dia, com muito
sacrifício, visto que o Estado tinha muitos problemas. No primeiro ano,
pagou o décimo-terceiro duas vezes, ou seja, o último referente à gestão
do Azeredo e o primeiro da sua gestão.
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Quem não se lembra das denúncias feitas pelo Governador Itamar
Franco? Desde o Governo Azeredo, a situação era difícil. Não sei se os
problemas se originaram no seu Governo. Provavelmente, vieram do
Governo Hélio Garcia. A renegociação da dívida foi feita pelo Governador
Azeredo, que, naquele mesmo período, durante o processo de
privatização, vendeu o BEMGE, a MinasCaixa, o CREDIREAL e 1/3 das
ações da CEMIG. Torrou dinheiro que não foi brincadeira! No entanto,
ainda ficou com uma dívida de R$17.000.000.000,00. E de se perguntar o
que Azeredo fez com o Estado de Minas Gerais. A Polícia Militar não
pode, sequer, ouvir falar no seu nome. Os funcionários públicos até se
arrepiam. Deu ao setor minoritário, que tinha comprado 1/3 das ações da
CEMIG, direito de veto, o qual, depois, foi derrubado na justiça.

Concordo com V. Exa., quando diz que o Estado está com problemas.
Todavia, dizer que o Governador Itamar Franco é o responsável por essa
situação é, no mínimo, capcioso. E preciso verificar a origem do déficit do
Estado. Há uma balbúrdia. O Estado estava - e está - descontrolado.

Não concordo com a análise de V. Exa., Deputado Paulo Piau, quando
diz que os setores do Governo ficaram surpresos com mais esses
R$916.000.000,00, quase R$1.000.000.000,00, no fim do ano. Houve
uma avaliação equivocada, como parte do "marketing", de que o Estado
teria uma arrecadação menor. No outro orçamento, já haviam agido
assim, tanto que a nossa bancada apresentou emenda dizendo que o
orçamento estava subestimado, colocando recursos a mais, que, de fato,
vieram, mas não foram aprovados aqui, infelizmente. De novo, ocorre o
mesmo: subestima-se o que será arrecadado.

Em virtude da perda das eleições, criou-se a jogada do "marketing cem,
déficit zero", que seria realizada no próximo ano. A preparação era para
2005, exatamente para não alimentar muitas esperanças de gastos e de
pressões sociais. A derrota eleitoral apressou e fez com que se
enviassem, ainda neste orçamento, mais R$1.000.000.000,00, que
aparecem num passe de mágica, mas que todos sabiam eram oriundos
de aumento de ICMS, completamente esperado. Não concordo com V.
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Exa. quando diz que foi surpresa para o Governo. O Governo trabalhou
com esse objetivo.

Não é verdade que o décimo-terceiro estava atrasado, pois, no Governo
Itamar Franco, foi pago em dia. Ele pagou os quatro anos e mais os dois
do Azeredo, no primeiro ano. Pagou o último graças ao acordo feito com
Palocci. Portanto o dinheiro do Governo Federal, negociado entre o
Governador Aécio Neves e o Presidente Lula, possibilitou o pagamento
do décimo-terceiro. Não houve atraso. Foi uma negociação política que,
na época, todos aprovamos. Acho que o Governador Aécio Neves fez
bem em recorrer ao Governo Federal, mas é importante dizer que foi
pago também no último ano, ainda durante esse ano. O atraso havido foi
do Governo Azeredo, que deixou um pagamento pendente.

Escala de pagamento, como V. Exa. mesmo disse, é obrigação. E onde
está o reajuste do funcionalismo? A tabela que havia sido prometida?
Plano de carreira vale sem tabela? E justo que o funcionalismo passe
esse tempo inteiro sem qualquer reajuste ou aumento salarial? E.justo
uma professora ter o piso salarial de R$212,00? Esse, o questionamento.
Fazer crítica sobre o funcionalismo é muito fácil. O Governo poderia ter
trabalhado reajustes. O Governo Federal também tem problemas mas
trabalhou a questão do reajuste. O Governo Federal também encontrou o
País num caos muito grande, uma herança maldita do Governo Fernando
Henrique. No entanto, mesmo nessas condições, já no primeiro ano
concedeu um pequeno reajuste. No segundo ano de Governo, conseguiu
dar reajustes, não o que o funcionalismo merecia, mas voltou a conceder
os reajustes que o funcionalismo não recebia no Governo Fernando
Henrique Cardoso. Trabalhou de forma diferenciada.

A verba foi retida, Deputado Paulo Piau, no Governo Eduardo Azeredo.
O Estado confiscou o dinheiro dos servidores públicos, especialmente
das professoras. Naquela época, não se pagavam férias-prêmio e
qüinqüênios. Toda essa dívida vem da época do Governo Azeredo, que
vendeu o BEMGE, a MinasCaixa e 1/3 das ações da CEMIG, além de
não pagar o décimo-terceiro e confiscar o salário dos servidores públicos.



753

É impressionante o que fez com o dinheiro da venda de todas essas
estatais.

Quanto à verba retida, é preciso fazer justiça. O Governador Itamar
Franco vinha pagando verba retida anualmente. Pagava pouco, menos
que o necessário para zerar a dívida. Quando o Governador Aécio entrou,
paralisou seu pagamento e, agora o retoma, fazendo de novo "marketing"
ao dizer que retomou o pagamento da verba retida, por ele cortada. Por
isso o Governador Itamar Franco, dizem, enviou uma carta rompendo
com o Governador Aécio, por considerar falta de lealdade com os
mineiros.

A verba retida vinha sendo paga à conta-cotas, muito menor que o
necessário, mas estava sendo paga. O Governador Aécio entrou e
interrompeu o pagamento de qualquer verba retida,talvez para fazer o
que S. Exa. chama de déficit zero. A partir dessõ arrocho, agora ele
retoma o pagamento do percentual de verba retida, que é dinheiro que o
Estado deve, em especial, aos professores e que foi confiscado durante o
Governo Eduardo Azeredo.

Há outras opiniões que não apenas as posições oficiais do Governador
do Estado. É preciso trabalhar essa questão. Quando se faz uma opinião
diferenciada daquela que o Governador quer, esta não é publicada ou é
prontamente rebatida com dados oficiais, sem qualquer análise crítica.
Temos um conjunto de dados importantes de serem abordados. Foi bom
V. Exa. ter tocado na verba retida.

Se V. Exa. quiser, poderá entrar no "site" do Estado e ver quanto se
pagou de verba retida a cada ano do Governo Itamar Franco. Notará que
é pouco, mas ele pagava, e então houve a interrupção no Governo Aécio.
S. Exa. agora volta a pagar e faz "marketing". Então, o Estado voltou a
fazer um pagamento cuja suspensão ele próprio havia determinado.

Assim, é fácil fazer déficit zero, mas não o há. A dívida é de
R$40.000.000.000,00 e chegará a R$45.000.000.000,00. Fizeram uma
falsa propaganda de um falso déficit zero. Na verdade, o que se faz é um
tremendo arrocho social. Concedo aparte ao Deputado . Gustavo
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Valadares.
O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Agradeço a V. Exa. o

aparte. E em 3 minutos, tentarei colocar minhas opiniões, que são
diferentes das de V. Exa. quanto ao orçamento de 2003. V. Exa. disse
que o Governo o teria subestimado. Esse orçamento foi discutido em
2002, ainda durante o Governo Itamar Franco. Então, não se pode jogar a
responsabilidade do orçamento de 2003 nas costas do Governador Aécio
Neves...

V. Exa. diz que é o orçamento votado em 2003. Então, está tudo bem.
Vamos falar do orçamento votado em 2003, para vigorar em 2004. Na

verdade, no orçamento votado em 2003, não houve subestimação de
valor nem de receita do ICMS. Aconteceu que o Governo agora trata o
orçamento de forma diferente, ou seja, de forma verdadeira e
responsável. No ano passado, o Governo Estadual, quando analisou o
crescimento do País, viu que ele foi negativo. isso aconteceu por causa
da política adotada pelo Governo Federal, do Presidente Lula.

Por conta desse crescimento negativo do ano passado e sem nenhuma
perspectiva de crescimento positivo para este ano, o Governo fez o que
deveria ser feito. Fez um orçamento colocando todas as perspectivas de
crescimento do ICMS de acordo com a situação do País, em novembro
do ano passado, quando discutimos o orçamento na Casa. Volto a repetir
que, no ano passado, tivemos crescimento negativo no País por conta de
atitudes adotadas pelo Governo Federal.

E de aplaudir o aumento da arrecadação do ICMS. Na Casa, há
funcionários da área da Fazenda, técnicos da área fazendária e fiscais,
os quais estão acompanhando a tramitação do projeto de lei do plano de
carreira deles. Eles, juntamente com o Governador e o Secretário de
Fazenda, são os responsáveis pelo incremento do ICMS. Isso, é claro,
ajudou-nos a chegar ao déficit zero, apresentado há duas semanas pelo
Governador. Não foi uma jogada de "marketing".

V. Exa. diz que o Governo Estadual deve ao Governo Federal de
R$37.000.000.000,00 a R$40.000.000.000,00. Trata-se de uma dívida
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negociada no Governo Eduardo Azeredo, que está sendo paga mês a
mês. Todos os partidos da Oposição e da Situação estão trabalhando
para que essa dívida seja renegociada durante o Governo Lula, que não
tem aberto nenhuma brecha para que isso seja feito.

Mas essa dívida já foi negociada, sendo paga mês a mês.
Consideramos que temos uma certidão que diz que devemos, sim, e que
estamos pagando mês a mês o que foi acordado. E uma dívida, sem
dúvida alguma, mas ela está sendo paga mês a mês como foi acordado
há oito anos.

O que tem que ser pago está sendo pago. O problema de aumentar o
valor da dívida deve-se aos juros praticados, hoje, pelo Governo Federal,
cuja equipe há dois, três anos, questionava esse mesmo valor da taxa de
juros. Respeito V. Exa. e sua posição como líder dos partidos de
oposição, mas é preciso esclarecer que houve déficit zero e está havendo
uma reformulação total do Estado de Minas Gerais. Apesar do carinho
que tenho pelo Governador Itamar Franco, isso não ocorreu em sua
época.

No exercício anterior, foram assinados milhares de convênios com as
Prefeituras para que servissem de prestação de contas para o Tribunal,
atingindo o limite estabelecido pela Constituição Federal. Será que todos
esses convênios foram pagos? V. Exa. sabe que mais de 90% não foram
pagos. Logo, não é possível contabilizá-los como verbas trabalhadas e
liberadas.

Agradeço a V. Exa. pelo espírito democrático. Reafirmo que a
população de Minas Gerais pode ficar tranqüila, pois o Governador Aécio
Neves está fazendo um belo trabalho à frente do Governo do Estado,
mudando a forma de trabalhar, de administrar Minas Gerais, por meio do
choque de gestão, que, entre outras coisas, tem privilegiado os
funcionários públicos. Até o final do mandato, o Governador beneficiará
todos os funcionários do Estado com o reajuste possível, sem
demagogia, para que não se gerem problemas para o próximo
governante.
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O Deputado Rogério Correia - Agradeço o aparte do Deputado Gustavo
Valadares, que contribui com nosso debate. Respeito sua opinião, mas
discordo de alguns pontos. No primeiro ano do Governo Lula, a estimativa
era de decréscimo na economia. Recentemente, os cálculos mostraram
que o País cresceu 0,5%. E um incremento pequeno, mas se deve à
política econômica do Governo anterior. Tivemos uma retomada, pois o
País vivia em uma recessão muito maior. Ou seja, ainda assim, o
Governo Lula não ficou com a marca de depressão.

Neste ano, a previsão no orçamento era o crescimento de 3%. Não foi
de 0%. O crescimento chegará pelo menos, a 5%. Então, naquele
momento, uma das razões de nossa emenda era a subestimação do que
seria arrecadado, porque a previsão do Governo Federal era de 4%; logo
há uma defasagem de 1%; porém, apenas isso não justificaria a
subestimação. O próprio Governo, no arrazoado do orçamento, esclarece
que não incluiu o que ganharia com as reformas da Previdência e
tributária - especialmente com a CIDE - porque elas não estavam
concluídas. Quando aprovamos o orçamento, a reforma tributária estava
praticamente concluída. Já era notório, por exemplo, que Minas:: teria
dinheiro proveniente da CIDE.

Essa parte não foi computada pelo Governo. A estimativa do próprio
Governo é que isso daria R$500.000.000,00 a mais. Refiro-mo ao
primeiro orçamento do Governo Aécio Neves. No segundo orçamento, a
diferença é ainda maior, R$1.000.000.000,00, em dois meses. O
Deputado Paulo Piau, em sua inocência, acredita que foi uma surpresa
para o Governo, mas prefiro acreditar que o Governo já detinha esses
dados e não ficou nada surpreso.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - No ano de 2002, a'CIDE
havia sido negociada pelo Governo Fernando Henrique, para que fossem
repassados aos Estados e aos municípios 100% desses recursos. Foi
negociada em 2002, mas não foi feito porque o Governo de transição,
administrado e dirigido pelo Ministro Palocci, pediu ao Governo Fernando
Henrique que não o fizesse. Em respeito ao Governo que entraria,
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suspendeu-se toda a negociação.
Seria uma irresponsabilidade do Governo Aécio Neves considerar o

dinheiro da CIDE na conta do Estado, já que não estava assinado. Salvo
engano, foi assinado em fevereiro ou março deste ano, e não durante as
negociações das discussões do orçamento no ano passado. Devemos
tratar o orçamento de forma responsável. Se são R$1 00.000.000,00, esse
dinheiro deve estar na conta, para que possamos discutir, já que não
podemos discutir baseados em suposições.

O Deputado Rogério Correia - O orçamento, em sua arrecadação, é
todo baseado em suposição.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Em cima de suposição,
mas o mais real possível. Essa é a diferença do Governo Aécio Neves.
Estamos tratando o orçamento de forma diferente dos Governos
anteriores. A Lei Kandir e a liberação do ICMS para os Estados
importadores são questões negociadas pelos Governadores com o
Presidente Lula. Havia sido negociado e estava certo que os Estados
receberiam aproximadamente R$9.000.000.000,00. Será que o
Governador Aécio Neves deveria contar com esse dinheiro no orçamento
do ano que vem?

No orçamento federal, que está sendo discutido na Câmara, estão
previstos R$5.000.000.000,00, o que é diferente dos R$9.000.000.000,00
prometidos pelo Presidente Lula. Devemos tratar baseados em de
rubrica, em dinheiro que esteja assegurado aos nossos Estados.

O Deputado Rogério Correia - No caso do orçamento, havia
subestimação. O próprio Governo apontava no orçamento que haveria
pelo menos R$501.000.000,00. Era o que o Governo esperava ter, mas
não colocou no orçamento porque não havia sido concluído: porém, a
estimativa era aquela. Deve ser colocado no orçamento a arrecadação
estimada. Ele optou por cortar o que estimava que ganharia. Naquele
orçamento, fez uma análise do crescimento econômico menor. Para este
orçamento, não dá para mandar em setembro um orçamento cujo déficit
seria de R$61 1.000.000,00, e, depois de dois meses, é apresentada uma
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emenda com R$1.000.000.000,00 a mais, para dizer que gerou o déficit e
que o zero do déficit foi por causa do choque de gestão. Argumentou-se
que foi devido ao aumento do ICMS. Foi o choque de gestão ou o
aumento de receita?

O aumento do ICMS ocorreu devido ao aumento da gasolina e ao
aumento de energia elétrica, que já deviam estar computados. Nesse
caso, o Governo subestima, ao lançar o orçamento. Os juros no Brasil
são altos, embora sejam mais baixos do que o foram no Governo
passado. O crescimento econômico foi pequeno, 5,3% até setembro. Se
crescermos 5% durante uma década, por exemplo, o Brasil dará um salto
importante em termos de geração de emprego e de renda. Essa média foi
superior à média do Governo Fernando Henrique, cujo crescimento foi de
2,3%. Se analisarmos o último período, veremos que foi inferior a isso.

O pagamento de nossa dívida foi feito por meio de um processo de
negociação firmado no Governo Azeredo. Sou favorável à discussão de
um novo pacto federativo, em especial a partir da aprovação da reforma
tributária, que deve ser concluída, pois será responsável pela junção do
ICMS. A partir dela, teremos que nos assentar com o Governo Federal
para fazer uma renegociação do pacto, pois precisamos acertar alguns
pontos.

O Presidente Lula conseguiu aprovar parte da reforma tributária em seu
primeiro ano de mandato e está prestes a concluir uma outra parte
importante. Infelizmente, alguns Deputados e, especialmente, Senadores
do PSDB, têm-se colocado contrários ao término das negociações, o que
prejudica não só o Presidente Lula, mas também o País: ao impedir a
aprovação de uma reforma que mexerá com todo o ICMS, estão
prejudicando os Estados, pois ela vem exatamente para pôr fim à guerra
fiscal.

Agora mesmo estamos com três projetos em pauta para diminuir .a
tributação do setor de cafeicultura. O Governo alega que, por causa da
guerra fiscal, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, reduziram a alíquota de
ICMS. Portanto, é fundamental que essa discussão seja nacionalizada,
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para não termos essa guerra fiscal, nefasta para todos os Estados.
Infelizmente, o projeto está no Congresso Nacional sofrendo

deliberações e impedimentos por parte do PSDB, que, no meu entender,
apresenta uma postura oposicionista radicalizada, sem negociações.
Essa é uma atitude que não temos: parar o Congresso Nacional para
discutir cargos e outros assuntos, como é o caso de outros partidos da
chamada base aliada. Estão aproveitando um sectarismo do PSDB e
paralisando o País.

Imaginem se podemos fazer esse tipo de oposição, paralisando a
Assembléia e não deixando que nada seja aprovado! Pelo contrário, até
mesmo na época da reforma administrativa, quando a princípio éramos
contrários, a nossa opção foi reconhecer o papel do Governo e, a partir
daí, negociar e retirar os pontos inegociáveis. Infelizmente, temos
assistido, por parte do PSDB, principalmente no Senado, a atitudes
sectárias de quem torce para o País não dar certo. Segundo o Presidente
Lula, alguns agem como casais que se separam: o marido torce para que
a vida da mulher dê errado.

No caso do ex-Presidente Fernando Henrique, há uma 'dor-de-
cotovelo". Ele estudou na Sorbonne e jamais imaginou perder a eleição
para um operário. Está sempre fazendo críticas impróprias ao Governo.
Talvez esse seja um problema pessoal: não aceitou a derrota até hoje.
Voltou ao passado para fazer críticas completamente infundadas.
Realmente, seu caso é como o do homem que se separa da mulher e
deseja que tudo dê errado para ela. E um absurdo. O País hoje,
evidentemente, avança muito mais do que no passado.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Inicialmente, quero cumprimentar
V. Exa. por trazer à luz, da tribuna, essa discussão. Quem ganha com
isso, embora com pontos de vista diferentes, é a comunidade mineira,
que faz seu juízo sobre a verdade e os valores. E muito bom que todos
cresçam na cidadania política.

Como fui citado na menção ao déficit zero, quero cumprimentar os dois
Governos: o Federal e o Estadual, por sua posição de equilíbrio. O
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Governo Federal propiciou os meios para haver um crescimento de 5%
na economia do País, o que foi um dos quesitos para que a economia
mineira crescesse. Mas a economia mineira também foi competente, pois
cresceu acima da média da brasileira, o que põe o Estado de Minas em
uma situação privilegiada. Houve arrecadação sem haver aumento de
impostos. A Taxa de Incêndio não interferiu no volume, ou seja, não
houve aumento da carga tributária.

E mais, uma melhoria da aplicação dos recursos públicos - isso é fato -,
com pregão eletrônico e outros. Houve uma economia real para o Estado.

Agradeço a referência da pura inocência de V. Exa., mas prefiro a pura
inocência do equilíbrio à maldade do extremo. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Paulo Piau,
pelo aparte.

Parabenizo o "ombudsman" da "Folha", Marcelo Beraba, que, pelo
menos, chamou a atenção, estranhando que não se deu a chance de
escutar a outra versão por parte dos órgãos de imprensa, incluindo a
própria "Folha de S. Paulo". Apenas a versão oficial foi confirmada em
todo o debate, com exceção da TV Assembléia, onde, felizmente,
pudemos expor a nossa opinião. Seria um absurdo não podermos nos
expressar aqui. Excetuando a TV Assembléia, o restante noticiou apenas
a versão oficial do Governo, em Minas Gerais e em todo o País. Quem
diz isso é Marcelo Beraba. Espero que a "Folha" o mantenha empregado
pelo resto do ano de estabilidade como "ombudsman". Tomara que não
se repita o caso do nosso querido Cajuru, da Rede Bandeirantes, que
teve a sua demissão sumária logo após constatar divergências com o
Governador de Minas Gerais.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, percebendo que não há

quórum para a continuidade dos trabalhos, regimentalmente, solicito o
encerramento, de plano, da reunião.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, é extremamente
surpreendente que o Deputado, após usar a tribuna por 1 hora, fázendo
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ataques descabidos, utilizando palavras de forma torpe e, às vezes,
provocando os demais Deputados para um debate, após um Deputado se
inscrever para discutir projeto, sobre o qual não deve ter discutido uma
frase, encarregue-se de pedir o encerramento da sessão, como quem diz:
vamos embora rápido, senão mostrarão que o que falei não está
fundamentado na verdade.

Acredito que as exposições do Deputado Rogério Correia sejam
absolutamente impróprias, pois apresenta uma visão não representativa
da realidade de Minas Gerais e não discute absolutamente o Projeto de
Lei n° 1.893/2004, que motivou a nossa presença aqui. O Deputado
Rogério Correia deve ter sido vítima de um lapso qualquer do seu espírito
democrático, porque, após usar por 1 hora a palavra, limitando de forma
bastante enérgica o tempo dos apartes, como fez com o Deputado Paulo
Piau, surpreendentemente, percebendo que este Deputado estava
ansioso para externar os seus pensamentos, imediatamente pediu o
encerramento da reunião. Acredito e espero que tenhamos quórum, se
não, estarei inscrito para discutir o projeto de lei, não apenas o PPAG,
mas também as ações governamentais, de forma realista. De fato, o
Governador Aécio Neves e Minas Gerais são motivo de orgulho para
todos os mineiros. Todos os Ministros do Presidente Lula e as lideranças
de todo o Brasil, que se manifestaram sobre o assunto, reconhecem o
esforço do Governador Aécio Neves. Por mais que respeitemos a
condição de Oposição do Deputado Rogério Correia, parece-me um
desvirtuamento valer-se da discussão de um projeto de lei para tentar
passar uma idéia de que Minas Gerais está falindo.

Aliás, se, por um lado, ele diz que nossa situação é crítica, por outro
propõe emenda a um projeto de lei que tramita nesta Casa para dar um
aumento a todos os servidores. O curioso é que, relativamente ao salário,
que acreditávamos que avançaria um pouco, chegando próximo dos
US$100,00, o mesmo PT fez questão de usar de todo tipo de pressão em
Brasília para derrubar, na Câmara, o aumento que o Senado estava
propondo. Esse mesmo PT, que não toma nenhuma atitude para ser
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coerente com tudo o que pregou, vem falar que o Governador deveria, de
imediato, dar aumento a todos os servidores. E não quer sequer
reconhecer o avanço que Minas Gerais obteve ao equilibrar as finanças
públicas numa atitude de competência, de seriedade para com a coisa
pública.	 ii

Portanto, Sr. Presidente, deixo aqui meu desabafo. Uma hora para falar
todos os impropérios. Num momento em que acreditávamos poder
manifestar nosso sentimento, fomos surpreendidos. Mas isso não é
novidade, aliás, tem sido uma prática, especialmente do Deputado
Rogério Correia. Usa a palavra em reuniões ordinárias ou extraordinárias,
impõe dificuldades para conceder apartes, e, de forma maquiavélica,
espera que todos o ouçam por 1 hora e prontamente pede o
encerramento da reunião por falta de quórum para votação. Pede que
não haja debate, que não haja o contraditório. Foge da dialética que nos
ajuda a evoluir. Fica aqui meu protesto e meu repúdio a esse tipo de
atitude. Conheço o Regimento tão bem como o Deputado Rogério
Correia, mas acredito que a democracia precisaria ser mais respeitada
por um Deputado com a história que tem nesta Casa. Espero na próxima
reunião poder debater com ele, dizer o que penso de fato, de
organizarmos as finanças públicas para que o povo de Minas ganhe. Não
queremos que o Governador, o Deputado ou o Presidente ganhem,
queremos que o povo ganhe com um Estado organizado com
competência e probidade, economizando onde for possível, para pagar
em dia o servidor, mantendo uma tabela de aumento para o servidor.
Temos que equilibrar as finanças públicas para que, no dia em que o
projeto de aumento for enviado, de fato seja pago sem maior
endividamento do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, gostaria apenas de
dizer ao nobre colega Domingos Sávio que, considerando que sua
questão de ordem foi apenas um desabafo, não faremos nenhuma
discussão hoje. Mas essa discussão vai além do que V. Exa. expôs na
análise que faz em relação ao discurso do Deputado Rogério Correia. Ao
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fazer sua questão de ordem e seu desabafo, V. Exa. também exorbitou
no ataque ao PT, que não merece esse tipo de tratamento, mas posso lhe
assegurar que, em dias vindouros, vamos fazer boas e adequadas
discussões relativas ao Governo Aécio, ao Governo Lula, propostas para
que possamos fazer nosso Estado de Minas Gerais avançar.

Não tenho dúvida de que o Governo Aécio tenha méritos, ações
positivas importantes, que tenha seu lado do trigo. Mas tem também o
lado do joio. Precisamos fazer essa diferença aqui. Na intervenção que fiz
em relação à discussão que o Deputado Rogério Correia estava fazendo,
pedi ao Governador Aécio Neves que abrisse portas e janelas do seu
Governo. Esta Assembléia, o Judiciário, o Tribunal de Contas também
têm que fazer o mesmo, ou seja, abrir, tomar absolutamente transparente
as ações governamentais, as instituições que prestam serviços públicos,
para que tenhamos condições de fazer um debate adequado.

Não tenho dúvida de que haja mérito no resultado da ação
governamental do Governo Aécio Neves, mas tudo está sendo divulgado
como se o mérito fosse dele e como se tudo fosse por mérito.

Nem tudo é mérito do Governo, e nem tudo é mérito do déficit zero.
Imaginar que o déficit zero possa ser conseguido à custa de brutal
restrição da aplicação dos recursos na saúde - todas as instituições
sérias do País têm demonstrado isso exaustivamente - não é concebível.
Fazer déficit zero à custa do sacrifício e do sofrimento das pessoas não é
correto.

Uma questão que tem sido profundamente discutida e criticada nesta
Casa, como se dissesse respeito apenas ao Governo Federal, é
pertinente às nossas estradas. O Governo do Estado de Minas Gerais
também não tem tido o devido cuidado com a recuperação e a melhoria
das estradas. Deputado Domingos Sávio, proponho que façamos um
levantamento de quantas foram as estradas para as quais o Governador
Aécio propôs que se fizesse a conexão asfáltica, quando tomou posse.
Eu me lembro, e V. Exa. também se deve lembrar, de que ele propôs a
conexão asfáltica para 200 cidades. E quantas delas foram feitas até a
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metade do seu Governo? Façamos um balanço de maneira sincera e
correta. Vamos analisar isso com total desprendimento e com amor à
democracia e a esse povo. Aí, sim, veremos o que o Aécio está fazendo
de bom, e, mais ainda, ajudarei a aplaudi-lo, juntamente com V. Exa., que
sempre o tem aplaudido. Não tenha dúvidas disso.

Sr. Presidente, agora deixarei a Mesa e virei para a trincheira, para a
luta. A Mesa trata das questões internas, da administração da Casa e da
relação de conciliação entre os parlamentares. Dexarei a Mesa, porque
quero vir para o embate, para a discussão. E aí vamos verificar o que o
Governador Aécio está fazendo de bom, para correção do Estado, o que
será aplaudido por mim. Mas não dedicarei uma palma sequer a
propagandas que não são verdadeiras. Nesse caso, V. Exa. verá toda a
minha indignação, todo o meu esforço para que isso mude.

Então, o que estou propondo não é somente uma análise crítica de
cada discurso. Esse tipo de embate não nos leva muito longe. O que
quero propor hoje e sempre é que façamos uma verdadeira discussão,
uma análise. Recentemente, o Aécio disse que, quando não temos
conhecimento, devemos nos apropriar dele. Ele disse isso, de maneira
muito apropriada, citando um filósofo espanhol, de cujo nome não me
lembro.

Esta Casa tem de se apropriar do conhecimento, por meio das
consultorias e das assessorias. Existe muita gente boa nesta Casa, mas,
se essas pessoas não forem suficientes, vamos buscar conhecimento nas
universidades e na sabedoria popular. E preciso expor a realidade do
nosso Estado, só assim construiremos o Estado que o povo de Minas
sempre quis: o Estado democrático, o Estado libertário, justo e fraterno,
que todos nós queremos.

Então vamos dar início a um novo tipo de debate nesta Casa, Sr.
Presidente, a fim de fazermos da Assembléia de Minas o que o povo
deseja: uma instituição que o represente à altura e com muita dignidade.
Muito obrigado.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, assistindo ao debate,
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percebi que o nosso colega, Deputado Domingos Sávio, confundiu todo o
teor da fala de nosso Líder, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia disse, com muita propriedade, o que está
havendo em Minas Gerais e o que o ouvidor da "Folha de S. Paulo"
manifestou de maneira voluntária. Tenho a certeza de que está também
em nossas mentes como esse tal de déficit zero se tomou uma paixão
nacional. Em todos os órgãos de comunicação, parecia que o jornalista
era um só. O "release" saiu do Governo, do Palácio da Liberdade e de
todos os órgãos de imprensa, sem o menor espírito crítico, sem o menor
aprofundamento, para o Brasil, como se a verdade fosse apenas uma, a
que o Palácio da Liberdade pôs para a sociedade.

O que o Deputado Rogério Correia disse nos serve para fazer uma
reflexão, porque tenho a certeza de que estou vivendo no mesmo Estado
do Deputado Domingos Sávio. Será que na cidade ou na região dele as
coisas estão essas maravilhas que aparecem na imprensa? Será que os
funcionários públicos realmente estão sendo bem-pagos, as escolas
estaduais estão minimamente decentes para cumprir o seu papel? Será
que a saúde está bem? Será que as estradas estão sendo recuperadas?
Deputados, é essa a discussão que temos que fazer.

Acho que esse tal de choque de gestão poderia ser chamado de
choque de gestação. O Governador concebeu o tal déficit zero e
começou a fazer propaganda. Houve um período de gestação, que foi
interrompido, a meu ver, pelo resultado das eleições do Estado de Minas
Gerais. Ele criou a idéia de que seria o único Estado em que o
Governador assumiria um déficit e o zeraria. Essa gestação seria, talvez,
para o ano de 2005, para, em 2006, ano de eleição, dar os aumentos que
deveria dar e fazer alguma recuperação em algumas áreas. Durante três
anos, o investimento é zero em quase todas as ações. O servidor é
enrolado a cada ano. Cria-se um termo, um plano, para não lhe dar
aumento. Só que o Governador foi derrotado nas eleições municipais e,
com isso, foi obrigado a antecipar o parto do déficit zero. A partir de agora
terá que nos dar uma satisfação sim, pois ele propagandeou tudo isso.
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De maneira heróica, houve, agora, a eclosão: é o único Estado a ter o
déficit zero. Fala isso como se essa façanha trouxesse um benefício
estrondoso para o Estado. O única coisa que se fala é que vamos ter
credibilidade para contrair empréstimos. Meus nobres colegas, é de
empréstimo a empréstimo que este Brasil está no buraco. O Governo
Federal paga, com a fome, com a miséria, com o suor, uma dívida sobre
a qual não temos controle. Vem, agora, o déficit zero como instrumento
para se contrair empréstimo. Vejam bem, , tomar dinheiro emprestado
para, depois, o povo pagar com sacrifício. E a única coisa que se vê de
positivo. No resto, do mesmo jeito que se subestimou a , receita, também
se superestimaram os gastos em investimentos. E só fazer um
levantamento. Digo isso porque sou da Comissão de Fiscalização, e
veremos que não há nenhuma área de política pública em que, com
recurso do Estado, o Sr. Governador investiu pelo menos 30% do que foi
proposto. Então, isso é uma farsa, um engodo. Está servindo,
exclusivamente, para fazer propaganda pessoal do Governador. A
sociedade está vendo essa realidade.

Essa é a discussão que esta Casa tem que fazer. Esse tal de déficit
zero obedece aos mesmos critérios de execução daquilo que é tão
censurado pelo PSDB no âmbito federal com relação ao superávit. Se
zerou o déficit é porque não investiu na dignidade do povo mineiro.E um
pai de família que chegou ao final do ano e disse: "Não devo a ninguém.
Tinha quinze filhos, mas dois morreram de fome, cinco estão na penúria,
quatro não têm , roupa para vestir, e o resto não vai para a escola, mas o
déficit é zero". E o que está ocorrendo.

Essa discussão tem que se dar em outro nível, não é atacando um
partido ou colocando um contra o outro. E assumindo, em conjunto, a
responsabilidade de realmente dar ao povo mineiro uma resposta
positiva, fruto de várias proposta que todos fizemos ao ganharmos o voto
e nos elegermos Deputados. Muito obrigado.

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, nobres pares, agradeço a
oportunidade que me é oferecida, uma vez que estou encantado com o
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que acabei de ouvir dos diversos oradores que me antecederam. Todos
procuraram discutir idéias. Realmente o parlamento deve se prestar a
isso: discutir idéias. E, quando se discute idéia, devemos defendê-la com
todo o ardor, toda a coragem, toda a bravura e todos os argumentos, mas
não podemos, de forma alguma, deixar de admitir que o contendor pode
ter um fio de razão. E, nesse momento, o reconhecimento tem de induzir
ao respeito e à consideração.

O Deputado Rogério Correia possui um discurso, cujo conteúdo é,
lamentavelmente, balofo, fofo, porque é produto da dor-de-cotovelo que
ele próprio disse que acometeu o ex-Presidente Fernando Henrique. Mas
quem está com dor-de-cotovelo é ele ou o seu partido, cuja cartilha reza
com tamanha dedicação. Parece que são aves agoureiras. Não têm
prazer em ouvir boas notícias.

Ora, gente, temos de cantar loas a um Governador que pegou o Estado
com o déficit orçamentário de R$2.400.000.000,00. O Governo anterior,
quando aproximava o Natal, chantageava esta Casa e o Presidente da
República para pagar o 130 salário.

O Governador Aécio Neves, com o choque de gestão, conseguiu
equilibrar as finanças do Estado gastando menos - não gastando menos
com salário de funcionários, porque a folha de pagamento cresceu.
Houve crescimento vegetativo automático, que são as vantagens
pessoais que se incorporam ao salário durante todo o ano. Ele deixou de
gastar com obras caras, com serviços a que se pagava mais do que o
valor normal. Esse é o principal feito do Governador Aécio Neves. Ele
também baixou o teto salarial no Estado - inclusive seu próprio salário -, o
que não sacrificou 90% dos funcionários, porque todos ganham menos
que o teto. Se sacrificou, machucou, uma meia dúzia de beneficiados, de
privilegiados, é outra questão. O importante é que o Governador Aécio
Neves pôde, há poucos dias, dizer alto e bom som que não precisa ir à
Brasília de pires nas mãos; não precisa mandar projeto de anistia,
ocasionando numerosos prejuízos ao Estado, conforme fizeram outros
Governadores, principalmente o Governador Itamar Franco, de cujo
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Governo o PT participou, com entusiasmo e muita euforia. Portanto temos
de elogiá-lo.

Se o Governo Federal comete algum ato elogiável, estou pronto e
disposto a elogiar. Não elogio, como disse o Deputado Rogério Correia,
porque o PIB cresceu; realmente cresceu, mas por causa da estática,
devido à falta de crescimento do ano passado.

No ano passado, o crescimento foi zero. Se este ano cresceu 4% ou
5%, o crescimento não foi mais que 2%. Portanto, é preciso promover
essa análise.

Gostei imensamente do que disse o Deputado Domingos Sávio e da
réplica do Deputado Adelmo Carneiro Leão, principalmente quando parte
para incentivar o discurso, defendendo ou atacando idéias. E isso: que
devemos continuar fazendo. A idéia do Governador de zerar o déficit
público é magnífica, e até hoje, nenhum governo sé prestou a colocá-la
em prática. "Ombudsman" de jornal de São Paulo deve ser recebido
como tendencioso. Quando Minas cresce e levanta a cabeça, é uma
ameaça para o Estado de São Paulo. Então, não há razão para ocupar a
tribuna e elogiar o "ombudsman". E um jornalista, um repórter
tendencioso que deseja fazer da verdade cavalo de batalha, para
menosprezar um trabalho gigantesco e hercúleo de um Governador que
merece ser aplaudido não somente pelos seus adeptos, mas também por
toda a oposição que representa o povo de Minas Gerais. Muito obrigado.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se
a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 71 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO::
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 7/12/2004
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do Dia): 20 Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Registro de
presença - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do
Deputado Rogério Correia; aprovação - Inexistência de quórum para
votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em turno
único, dos Projetos de Resolução n os 1.973, 1.974 e 1.975/2004;
aprovação - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.338/2003;
encerramento da discussão; discurso da Deputada Jô Moraes; votação
do Substitutivo n° 1, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda n° 1;
aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.339/2003;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.345/2003; encerramento da discussão; votação do
Substitutivo n° 1, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade das
Emendas n os 1 a 8 - Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 80/2004; 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 - Adalciever Lopes
- Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Daimo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - 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 Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Manos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho -
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Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - 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 Mauri Torres) - As 9h14min, a lista de

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

Parte
Ata

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

28 Parte (Ordem do Dia)
28 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência
vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 28 Fase, uma vez que não há
matéria a ser apreciada na i 8 Fase.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias
constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Estão reabertos os nossos

trabalhos.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do
Deputado Federal Anderson Adauto, ex-Deputado Estadual, ex-
Presidente desta Casa, ex-Ministro dos Transportes e Prefeito eleito de
Uberaba.

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério
Correia, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os
Projetos de Lei n os 1.338, 1.339 e 1.345/2004 sejam apreciados em 1°
lugar entre as matérias em fase de discussão, nessa ordem. Em votação,
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência
verifica, de plano, que não há quórum para votação de proposta de
emenda à Constituição, mas que o há para a apreciação das demais
matérias constantes na pauta.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 1.973/2004, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação n° 001/2004, nos termos do art. 7 0 da Lei n° 15.292, de
5/8/2004, à empresa Café Bom Dia Ltda. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 1.974/2004, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação n° 003/2004, nos termos do art. 70 da Lei n° 15.292, de
5/8/2004, à empresa Café Três Corações S.A. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 1.975/2004, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação n° 00712004, nos termos do art. 7° da Lei n° 15.292, de
518/2004, à empresa Segafredo Zanetti Brasil Comercialização e
Distribuição de Café S.A. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.33612003, 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 Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda n° 1, que apresenta. A Presidência informa ao
Plenário que as emendadas encaminhadas pelo Governador, por meio da
Mensagem n° 22812004, publicada em 4/6/2004, foram incorporadas ao
parecer da Comissão de Justiça e serão arquivadas nos termos do inciso
IV do art. 180 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, para
encaminhar a votação, a Deputada Jô Moraes.

A Deputada Jâ Moraes - Esse projeto tem sido objeto de intensa
discussão entre os servidores do IPSEMG, que vivem grandes
dificuldades e estão muito preocupados com o desenvolvimento desse
debate. Como o tempo é curto para a aprovação do plano de carreira até
o final do ano, sugeriram que, no 1° turno, votemos a favor da proposta,
mas, que até o 2 0 turno, a discussão se complete, e que seja apresentado
substitutivo, sobretudo para corrigir a previsão de extinção da entrada de
servidores com ensino fundamental. Inúmeros funcionários que
contribuem decisivamente para o funcionamento desse órgão possuem
somente ensino fundamental; portanto, não podemos abstraí-los, sob
pena de partir para a concepção de que o Estado deliberadamente
ampliará o seu processo de terceirização. E por isso que deixamos
registrado esse entendimento. Votaremos a favor da proposta no 1° turno,
para que esse ajuste tão necessário aos trabalhadores, que ali dão o
melhor de suas vidas e que não tiveram maiores oportunidades na sua
educação, seja efetivado na comissão. Obrigada.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam com se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam com se
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encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o
Projeto de Lei n° 1.338/2003 na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda
n° 1. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1° 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 Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Justiça. A
Presidência informa ao Plenário que as emendas encaminhadas pelo
Governador do Estado, por meio das Mensagens n os 235/2004 e
28812004, publicadas em 4/6/2004 e 18/9/2004, respectivamente, foram
incorporadas ao parecer da Comissão de Justiça e serão arquivadas 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 Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam com se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.339/2003 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de de Administração Pública.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.34512003, 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-MG - e do Departamento de
Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com as Emendas n

o
s 1

a 8, que apresenta. A Comissão de Administração Pública perdeu prazo
para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, e pela
rejeição das Emendas n os 1 a 8, da Comissão de Justiça. A Presidência
informa ao Plenário que às emendasencaminhadas pelo Governador do
Estado, por meio da Mensagem n° 233/2004, publicada em 4/6/2004,
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foram incorporadas aos pareceres das Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira e serão arquivadas 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 Substitutivo n° 1, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do
Substitutivo n° 1, ficam prejudicadas as Emendas n os 1 a 8. Fica,
portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n° 1.345/2003 na forma
do Substitutivo n° 1. A Comissão de de Administração Pública.

Discussão, em l o turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
80/2004, dos Deputados Leonardo Quintão, Luiz Humberto Carneiro e
outros, que altera a Seção III do Capítulo II da Constituição do Estado de
Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta.
Em discussão, a proposta.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Gostaria de informar a V. Exa. que,

apesar da importância da matéria, podemos verificar, de plano, que não
há quórum para a continuação dos nossos trabalhos. Dessa forma,
solicito a V. Exa. que encerre a reunião de plano.

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

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

ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15- LEGISLATURA, EM 30/11/2004
As 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Fábio Avelar, Paulo Piau e da Deputada Jô Moraes.
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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
discutir o papel institucional da Rede Minas de Televisão e analisar o
balanço de seus 20 anos de funcionamento. Passa-se à V Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre
o assunto mencionado. Registra-se a presença da Sra. Angela Maria
Carrato Diniz, Presidente da Fundação TV Minas; e dos Srs. Aloísio
Lopes, Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas
Gerais; Jornalista Rogério Tavares, Fundador da ONG Tver-MG,
Radialista Waldir Costa, Presidente do Sindicato dos Radialista, os quais
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra à Deputada Jô Moraes, autora do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Ao
final, o Presidente verifica a ausência de quórum para votação da
matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Doutor Ronaldo - Laudelino Augusto -

Leonardo Quintão.
ATA DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA i&
LEGISLATURA, EM 1°/12/2004

As 9h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval
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Ângelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Marcelo Gonçalves, 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 debater, em audiência pública, a aplicação, os impactos,os
avanços e as limitações da Lei n° 14.310, de 19/6/2002, que dispõe sobre
o Código de Ética e Disciplina dos Militares e comunica o recebimentorda
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Lúcio Urbano Silva Martins,
Secretário de Defesa Social, conforme publicado no "Diário do
Legislativo", em 25/11/2004; José Ronald Vasconcelos de Albergaria,
Procurador de Justiça, Coordenador do Centro de Apoio Operacionalàs
Promotorias de Justiça da Infância e Juventude do Estado de Minas
Gerais - CAO-IJ-MG -, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 3.351/2004; José Francisco da Silva, Ouvidor da Polícia, em que
presta informações em atenção ao Requerimento n° 2.253/2001, da
Comissão; e do Cel. PM Sócrates Edgard dos Anjos, Comandante-Geral
da PMMG, em que justifica sua ausência na reunião. A Presidência acusa
o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei n° 1.509/2004, no 2 0 turno (Deputado BieI
Rocha). Passa-se à 3° Fase da Ordem do Dia, compreendendó a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Angelo :em
que solicita a participação da Comissão juntamente com as Comissões
de Turismo, Indústria e Comércio e de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, na reunião que se realizará no próximo dia 3/12/2004,' no
Município de Alto Caparaó, uma vez que foram recebidas denúncias pela
Comissão de fatos ocorridos contra o patrimônio natural, cultural, histórico
e geográfico ao longo do Caminho da Luz; em que solicita sejam pedidas
informações e providências à Promotoria de Justiça da Infância e
Juventude de Ipatinga sobre a ocorrência de homicídio de três
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adolescentes no CERESP desse município, que segundo denúncias
recebidas pela Comissão expõe seus internos a precárias condições; e
em que solicita sejam pedidas providências também para o caso
retromencionado ao Secretário de Estado de Defesa Social; Durval
Angelo, Roberto Ramos e Biel Rocha em que solicitam seja enviado
ofício ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana -
CDDPH -, vinculado à Secretaria Especial dos Direitos Humanos, da
Presidência da República, encaminhando cópia do relatório da visita da
Cpmissão à Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, e
dos demais documentos de posse da Comissão relativos às graves
denúncias de tortura possivelmente praticada pela direção e por agentes
de segurança penitenciária desse estabelecimento prisional e solicitando
a constituição de uma comissão e a nomeação de um relator do referido
Conselho, com a finalidade de se proceder à apuração dessas denúncias.
A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre o tema referido acima. Registra-se a presença do Major
PM Zoé Ferreira Santos, Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia
Militar e Bombeiros Militar, e do Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro, Vice-
Presidente da ASPRA, representando o 3 0-Sargento José Luiz Barbosa,
Presidente da Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares de
Minas Gerais - ASPRA - PM-BM, os quais tomam assento à mesa. O
Deputado Durval Angelo tece suas considerações iniciais, na qualidade
de autor do requerimento que deu origem ao debate; logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha.

ATA DA 228 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO
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AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 1011212004

Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor
Ronaldo, Fábio Avelar, Leonardo Quintão e Laudelino Augusto, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Doutor Ronaldo, 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 reurfiião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento de relatório do Sr.
Myoshi Jomori, Promotor de Justiça da Comarca de Extrema, publicdo
no "Diário do Legislativo" de 26/11/2004. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei n° 578/2003, no 1° tumo, para o qual
designou o Deputado Doutor Ronaldo para relatar a matéria. Passa-se à
1 8 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. pós
discussão e votação, é aprovado o parecer, para o 10 turno, com as
Emendas nos 1 e 2, que apresenta, do Projeto de Lei n° 1.73612004
(relator: Deputado Doutor Ronaldo). Na fase de discussão do parecer do
relator (redistribuído ao Deputado Doutor Ronaldo), que conclui pela
aprovação da Emenda n° 3 com a Subemenda n° 1 a ela apresentaS em
Plenário, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, também apresentado, em
Plenário, e das Emendas nos 4 e 5, que apresenta, ao Projeto de Lèi n°
565/2003, no 10 turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado
Laudelino Augusto. E também concedida vista do parecer ao Deputado
Fábio Avelar do Projeto de Lei n° 1.75112004, no l o turno (relator
Deputado Doutor Ronaldo), que conclui pela aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Os Projetos de
Lei n°5 1.829 e 1.91512004 são retirados de pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Fábio Avelar, aprovado pela Comidsão.
Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
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votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto e Doutor
Ronaldo em que solicita seja encaminhada cópia do "Relatório Técnico do
Caso Inconfidentes", elaborado pela Defensoria da Agua, à FEAM, à
Coordenadoria das Promotorias do Meio Ambiente do Ministério Público
Estadual e ao Promotor de Justiça da Comarca de Ouro Fino, para as
providências cabíveis, e Rogério Correia solicitando realizar-se reunião
na cidade de Taiobeiras para se debaterem, em audiência pública, os
problemas decorrentes da construção da represa de Berizal. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Fábio Avelar, Presidente - Laudelirto Augusto - Leonardo Quintão.	-

ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 1/12/2004
As 1 6h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Gilberto Abramo, Ermano Batista, Leonardo Moreira,
Leonídio Bouças e a Deputada Maria Tereza Lara, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Lei n° 1.969 e 1.972/2004 (relator:
Deputado Gustavo Valadares); 1.965 e 1.971/2004 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); 1.964 e 1.967/2004 (relator: Deputado Leonídio
Bouças); 1.966/2004 (relator: Deputado Ermano Batista); 1.970/2004
(relator: Deputado Leonardo Moreira); 1.96312004 (relatora: Deputada
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Maria Tereza Lara). Neste momento, o Presidente retira-se do recinto e
passa a Presidência ao Deputado Gilberto Abramo. Passa-se à V Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discusso e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucional idade, legalidade e juridicidade, no 1° turno, do Projetó de
Lei complementar n° 54/2004 com as Emendas n

o
s 1 a 6; 1.908 e

1.931/2004 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Ermano
Batista); Projeto de Lei Complementar n° 56/2004, 1.884 e 1.916/2004,
este com as Emendas n os 1 a 4 (relator: Deputado Leonardo Moreira -
leituras feitas pelo Deputado Leonidio Bouças); 1.904/2004 com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.918 e 1.941/2004,
(relator: Deputado Leonídio Bouças) e 1.924/2004 (relator: Deputado
Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição) Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucional idade dos
Projetos de Lei n os 428/2003 (relator: Deputado Ermano Batista);
1.574/2004 (relator: Deputado Gilberto Abramo). O Projeto de Lei n°
1.391/2004 é retirado de pauta por determinação do Presidente, da
Comissão por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação1 de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez os
pareceres que concluem pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei n os 1.765 e 1.934/2004 (relator: Deputado
Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição); 1.930/2004 (relator:
Deputado Leonardo Moreira - leitura do parecer feita pelo Deputado
Leonídio Bouças); 1.938/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara).
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o parecer que
conclui pelaantijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n° 1.93212004 (relator: Deputado Leonídio Bouças). ISão
convertidos em diligência ao autor o Projeto de Lei n° 1.944/2004 (relator:

rs
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Deputado Gilberto Abramo) e, em diligência ao DER, o Projeto de Lei n°
1.953/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara - Gustavo Valadares -

Ermano Batista - Gilberto Abramo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O PROCESSO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE DE
TERRA DEVOLUTA DO ESTADO A QUE SE REFERE A MENSAGEM

N° 29812004
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
A fim de dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta Casa,
por intermédio da mensagem em epígrafe, o processo de legitimação de
posse de terra devoluta rural do Estado, situada no lugar denominado
Lama Preta - Rio Manso, Distrito e Município de Ladainha, em favor de
Alexandre Kenedy Otoni, instruído pelo Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais - ITER -, autarquia vinculada à Secretaria de Estado
Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária.

A mensagem foi publicada no "Diário do Legislativo" de 5/1112004 e
distribuída a esta Comissão, nos termos do art. 188 e 102, IX, "e", do
Regimento Interno.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da
Presidência n° 18, de 1993, que disciplina a tramitação da matéria,
compete a este órgão colegiado, nesta fase preliminar dos trabalhos,
examiná-la quanto aos pressupostos legais.

Fundamentação
O art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado atribue à Assembléia

rs



Legislativa a competência privativa de aprovar, previamente, a alienação
ou a concessão de terra pública, com as seguintes ressalvas no que
tange à terra devoluta, que é espécie dessa: a) a legitimação de terras
devolutas situadas no perímetro urbano ou na zona de expansão urbana
(art. 246, § 20); b) a concessão gratuita do domínio de área devoluta rural
não superior a 50ha a quem, não sendo proprietário de imóvel rural ou
urbano, a possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição,
tenha nela sua moradia e a tenha tomado produtiva (art. 247, § 30, II); e)
nos processos de legitimação de terra devoluta rural em que houve ação
judicial discriminatória, limitada a área de 250ha e atendidos os requisitos
de cumprimento da função social, nos termos do art. 186 da Constituição
Federal, e devolução, pelo ocupante, da área remanescente (art. 247, §
8°); e d) a alienação ou a concessão de terras públicas e devolutas rurais
previstas no art. 247, com área de até 1 OOha.

Cabe observar, ainda, que o art. 247, no § 6 0, permite a alienação de
terra devoluta rural, por compra preferencial, até a área de 250ha, a quem
tomá-la economicamente produtiva e comprovar sua vinculação pesoal
com ela.

A par desses dispositivos da Constituição do Estado, devemos
esclarecer que o processo trata de alienação de terra pública que exige a
aprovação prévia desta Casa, pois refere-se a gleba rural com área de
129,O5ha.

Cabe esclarecer que a tramitação de tal processo far-se-á mediante o
disposto no art. 30, § 3°, da Lei n° 11.020, de 1993, com a redação dada
pela Lei n° 12.416, de 1996.

Estando o processo desprovido de quaisquer vícios jurídicos, cabe-nos
apresentar no final deste parecer o projeto de resolução que apróva a
pretendida alienação, conforme preceitua a mencionada decisão
normativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeta de

resolução, a seguir apresentado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
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:
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 cinco hectares).

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Padre João, Presidente e relator - Doutor Viana - Fábio Avelar.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.767/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, o Projeto de Lei n° 1.767/2004

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Voluntários Vida Viva de Alfenas, com sede nesse município.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 26/6/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no
art. 1° da Lei n°12.972, de 1998, modificado pela Lei n° 15.294, de 2004.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam, a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem
pelos respectivos cargos.

rÁl



784

Ademais, está ela devidamente inscrita no Conselho Municipal de
Assistência Social do município sede, sob o n° 1.

Ressalte-se, ainda, que o art. 42 do seu estatuto prevê que as
atividades dos diretores e conselheiros serão gratuitas, e o art. 45
determina que, no caso de sua dissolução, seu patrimônio será destinado
a outra instituição beneficente, com sede em Alfenas, por deliberação do
conselho diretor.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.767/2004.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Maria Tereza

Lara - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.906/20:04

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, o Projeto de Lei n° 1.906/2004
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais da
Comunidade da Boa Vista dos Campos, com sede no Município de
Campos Gerais.

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

Fundamentação
A Associação de Produtores Rurais da Comunidade de Boa Vista dos

Campos é regida pelo direito privado e não possui fins lucrativos. Tem por
finalidade estabelecer diretrizes e ações para consolidar um

programa 
de

desenvolvimento agropecuário na zona rural do município. Para alcahçar
suas metas, congrega órgãos e pessoas interessadas em melhorar as
condições socioeconômicas da Associação, prestigia e colaborai nas
iniciativas de cunho educacional e de saúde, combate à fome e à
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pobreza, promove a integração de seus filiados no mercado de trabalho.
Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.906/2004, em turno único.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Luiz Humberto Carneiro, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.958/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Hospital São Miguel,
com sede no Município de Jequitinhonha.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/11/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de um

ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus cargos,
e está devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social
do município sede, sob o n° 05/00.

Além disso, os arts. 23 e 26 de seu estatuto determinam que o exercício
das funções do conselho de administração e dos membros do conselho
fiscal não será remunerado, e o art. 36 dispõe que, em caso de
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a uma congênere,
com a mesma finalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Portanto, a referida entidade atende à exigência consubstanciada no
art. 1° da Lei n° 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de
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utilidade pública, alterado pela Lei n° 15.294, de 2004.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade do Projeto de Lei n° 1.958/2004.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Maria Tereza

Lara- Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.959/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Chico Simões, o Projeto de Lei n° 1.959/2004
tem por finalidade declarar de utilidade pública o Grupo Erê de Capoeira
Angola, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 18/1112004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no
ai. 1 0 da Lei n° 12.972, de 1998, modificado pela Lei n° 15.294, de 2004.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam, a entidade foi
constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica
própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem
pelos respectivos cargos.

Ademais, está ela devidamente inscrita no Conselho Municipal de
Assistência Social do município sede, sob o n° 026.

Ressalte-se, ainda, que o § 50 do ai. 31 do seu estatuto prevê que as
atividades dos diretores e conselheiros serão gratuitas, e o § 20 do art. 44
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado à Associação Solidariedade Brasil - Togo.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.959/2004.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo (voto contrário) - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.514/2004

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei n° 1.514/2004 fixa
critérios para a pulverização de inseticidas, herbicidas e congêneres, por
via aérea, em áreas agrícolas do Estado.

A proposição em tela foi distribuída às Comissões de Constituição e
Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição,
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/c O art. 102 do Regimento Interno.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentação
O objetivo do projeto em análise é estabelecer critérios para a

pulverização aérea de agrotóxicos. Em sua fundamentação, o autor
argumenta que a aplicação de inseticidas, herbicidas e produtos
congêneres por aeronaves, sem os devidos cuidados, compromete o
meio ambiente e a saúde de pessoas e animais.

A nosso ver, a • proposição é bastante louvável e oportuna. A
preocupação com a saúde e o meio ambiente deve ser prioritária na
definição das atividades produtivas. O ideal seria consumir produtos
agrícolas isentos de agroquímicos, mas sabemos que a utilização desses
produtos, em alguns casos, é indispensável para o cultivo das plantas em
escala comercial. Nesse sentido, é necessário que o poder público
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estabeleça parâmetros para o uso correto dessas substâncias.
E preciso ressaltar que o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - em

resposta a pedido de diligência da Comissão de Constituição e Justiça,
considerou o projeto válido, com a ressalva de que a matéria - aplicação
de agrotóxicos - encontra-se regulamentada pela Lei n°10.545, de 1991,
e que a proposta deveria ser apresentada como uma alteração dØssa
norma. A nota técnica observa, ainda, que as distâncias previstas no
projeto devem ser objeto de regulamentação do órgão competente, I por
necessitarem de fundamentação técnica específica.	 1

Entendemos, por isso, que o substitutivo apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça trata a matéria de forma mais conveniente. Ali se
propõe a alteração necessária à lei estadual que disciplina o assunto, de
forma a incluir a aplicação de agrotóxicos com o uso de aeronaves entre
suas disposições. O substitutivo também determina que os órgãos
competentes do sistema operacional de agricultura estabelecerão as
normas técnicas para tanto, na forma de regulamento específico.

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

1.514/2004, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Padre João, Presidente - Doutor Viana, relator - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.667/2004

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
RclntcSrin

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projetc
1.66712004 institui a política de desenvolvimento estadual e
meio dos Arranjos Produtivos Locais e dá outras providências

A proposição foi inicialmente distribuída às Comissões de
e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial. E
requerimento aprovado em Plenário, o projeto será analisa
pela Comissão de Turismo, Indústria e Comércio.

de Li n°
regiondl por

Constituição
or força de
do, tantém,
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma originalmente
proposta. Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição em exame é, em última instância, assegurar a

instituição de uma política pública voltada para a promoção do
dçsenvolvimento socioeconômico das regiões do Estado, mediante a
instituição de Arranjos Produtivos Locais - APLs. Segundo informações
contidas na justificação do projeto e outras obtidas na página do Serviço
Brasileiro de Apoio à Micro e à Pequena Empresa - SEBRAE - na
Internet, esses sistemas locais de produção são um meio eficaz de
garantir a geração de empregos e a melhoria da renda das populações
das regiões onde são implantados.

Para o SEBRAE, arranjos produtivos são "aglomerações de empresas
localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização
produtiva e mantêm algum vínculo de articulação, interação, cooperação
e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como Governo,
associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa". No
Brasil, são conhecidos projetos extremamente bem-sucedidos de APL5,
como o de calçados e couro em Campina Grande, na Paraíba, o de
confecções e bordados em Tobias Barreto, em Sergipe, e o de moda
íntima, em Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro.

Em Minas Gerais, encontram-se em estágios diferenciados de
desenvolvimento os APLs do setor moveleiro, em Ubá, na Zona da Mata,
e o de eletro-eletrônica, na região de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de
Minas. O Governo do Estado apóia a implantação desses arranjos,
mediante a inclusão no Plano Plurianual de Ação Governamental de um
Projeto Estruturador, com ações e metas específicas para essa
finalidade, a cargo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico.

ri
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Percebe-se, assim, que as medidas previstas no projeto em análise
encontram respaldo nas ações governamentais e em projetos como os
desenvolvidos pelo SEBRAE, em parceria com os empreendedores
locais. Estamos apresentando, ao final do parecer, um substitutivo à
proposição original, com o intuito de aprimorar alguns conceitos e
objetivos, sem, contudo, alterar a essência do projeto.

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

1.667/2004 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui a Política Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locaisè dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual, de Apoio aos Arranjos

Produtivos Locais, com a finalidade de fortalecer a economia regional, por
meio da integração e complementaridade das cadeias produtivas locais e
da geração de processos permanentes de cooperação, difusãb e
inovação.

Parágrafo único - Considera-se Arranjo Produtivo Local a aglomeração
produtiva horizontal de uma cadeia de produção localizada em
determinada região do Estado, que possua como característica principal o
vínculo entre as empresas e instituições públicas e privadas, entre as
quais se estabeleçam sinergias e relações democráticas de cooperação.

Art. 20 - São objetivos da Política Estadual de Apoio aos Arranjos
Produtivos Locais:

- fortalecer a atividade produtiva regional, com a complementaridade
das cadeias produtivas;

II - consolidar as pequenas e médias empresas locais, mediante a
cooperação entre elas e a cooperação delas com instituições públicas de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico;	 1

III - promover a geração de capacidade de inovação, a difusão de
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externalidades produtivas e de eficiência coletiva em âmbito regional;
IV - agregar valor à economia mineira, aprimorando a distribuição da

riqueza ao longo das cadeias produtivas e o reinvestimento produtivo;
V - permitir a elevação e a distribuição eqüitativa da renda e das

oportunidades de trabalho, bem como a melhoria da qualidade do
trabalho.

Art. 30 - São instrumentos da política de que trata esta lei:
- a pesquisa e o desenvolvimento de estatísticas e de tecnologias

voltadas para a instituição de Arranjos Produtivos Locais e o
aprimoramento dos existentes;

II - a assistência técnica, a inovação, a cooperação e a promoção;
lii - o fomento e o financiamento das atividades;
IV - o investimentos em infra-estrutura e logística.
Art. 40 - O Poder Executivo apoiará, em cada Arranjo Produtivo Local, a

constituição de um centro gestor de inovação, como organização sem fins
lucrativos, com a função de coordenar, orientar, executar e dinamizar a
produção e a difusão da inovação em produtos, processos, gestão e
comercialização.

Parágrafo único - O centro gestor de inovação deverá contar com a
cooperação dos agentes produtivos empresariais, das organizações de
trabalhadores e de instituições públicas e privadas sem fins lucrativos
prestadoras de serviços de apoio ao Arranjo Produtivo Local.

Art. 50 - o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias a contar da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Padre João, Presidente - Doutor Viana, relator - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.713/2004

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Chico Simões, altera a Lei n°
12.645, de 10/10/97, que dispõe sobre a instalação de equipamento
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eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água é dá
outras providências.

Publicado em 5/6/2004, o projeto foi distribuído preliminarmenfe à
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, opinou pela
rejeição do projeto, que vem, agora, a esta Comissão, para receber
parecer, nos termos do que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV, "a", do
Rçgimento Interno.

Fundamentação
Ao dar nova redação ao art. 30 da Lei n° 12.645, de 1997, o projeto em

exame pretende estabelecer prazo para que a concessionária do serviço
de abastecimento de água autorize a instalação do equipamento
eliminador de ar, após solicitação expressa do consumidor.

Nos termos do projeto, findo o prazo de 180 dias para qúe a
concessionária se manifeste acerca do pedido de instalação do
equipamento, ficará o consumidor autorizado a adotar as providências
necessárias a essa finalidade.

A proposta se mostra pertinente, pois tornou-se público e notório que a
principal concessionária do serviço de água no Estado tem-se mostrado
resistente ao cumprimento do disposto na Lei n° 12.645, de 1997.

Pode-se chegar facilmente a essa conclusão consultando as notas
taquigráficas das diversas audiências públicas que esta Comissão
realizou sobre a matéria.

Por outro lado, o fornecimento de água, sem a utilização 1 dos
eliminadores de ar, tem causado sérios prejuízos aos consumidores; que
pagam por um consumo indevido, pelo fato de o medidor registrar
também a passagem do ar que circula pela tubulação hidráulica.

A alteração pretendida dará fim à controvérsia acerca da instalação do
equipamento, que poderá efetivar-se por intermédio do usuário dos
serviços, sem a dependência de providências por parte a concessionária,
conforme preconiza a legislação atual.
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O Código de Proteção e Defesa do Consumidor é cristalino quando
determina a responsabilidade dos fornecedores pelos vícios de
quantidade do produto, e a lei que se pretende alterar adota mecanismos
de garantia para que o usuário pague o preço da água que realmente
consumiu.

Espera-se, com a adoção das medidas propostas, que tenha fim, de
uma vez por todas, a discussão acerca da matéria, que vem ocorrendo
desde a edição da Lei n° 12.645, em outubro de 1997.

Todavia, faz-se necessário proceder a alguns ajustes no texto da
proposição em exame, uma vez que seus dispositivos não determinam
claramente quem deverá instalar o equipamento eliminador de ar. Ora,
por motivos de ordem técnica, é natural que a própria concessionária, em
principio, proceda à instalação desse equipamento, uma vez que o
consumidor, ao fazê-lo por conta própria, poderia comprometer a
qualidade do serviço. Sendo assim, optamos por estabelecer um prazo
para que a própria concessionária providencie a instalação do eliminador,
estando prevista uma penalidade no caso de descumprimento dessa
obrigação.

Apresentamos, pois, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1, com o
objetivo de promover as necessárias alterações.

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

1.71312004 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei n° 12.645, de 10 de outubro de 1997, que dispõe sobre a
instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de
abastecimento de água e dá outras providências.

Art. 1 0 - A Lei n° 12.645, de 10 de outubro de 1997, passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 1° - A empresa concessionária de serviço de abastecimento de
água que atue no âmbito do Estado instalará, no prazo de 180 dias
contados do recebimento de solicitação escrita do consumidor,
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equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro de
seu imóvel.
§ 1° - As despesas decorrentes da aquisição e da instalação do

equipamento correrão às expensas do consumidor.
§ 20 - Não sendo instalado o equipamento no prazo previsto neste

artigo, o consumidor ficará isento do pagamento da tarifa do consumo
medido nos meses subseqüentes, até que a concessionária proceda à
instalação solicitada.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação".
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Roberto Carvalho, relator - Antônio Júlio -

Leonardo Moreira - Fábio Avelar (voto contrário).
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.751/2004

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei n° 1.751/2004
institui a exigência de certidão negativa de débito socioambiental 1 nos
processos de renovação da Licença de Operação e dá outras
providências.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de
Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu lpela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cumpre-nos, agora, examinar o projeto de lei quanto ao mérito nos
termos do art. 188, c/c o ad. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.751/2004 propõe a obrigatoriedade da

apresentação de três atestados de "nada consta", a serem emitidos' pelo
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -, pela Procuradoria
de Justiça do Estado e pelo Conselho Estadual de Assistência Social -
CEAS - quando da apresentação do pedido de renovação da Licença de
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Operação - LO. Esse conjunto de atestados, no entender do legislador -
que, na ementa, o denomina como "certidão negativa de débito
socioambiental" -, é necessário para assegurar o cumprimento das
condicionantes ambientais impostas ao empreendimento, na fase de
operação.

Além de determinar a apresentação dos atestados, a proposição em
tela conceitua débito socioambiental como a existência de multas
ambientais não quitadas, o não-cumprimento de obrigações pactuadas
nos termos de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público e
o descumprimento de condicionantes do processo de licenciamento
ambiental, especialmente as relativas ao deslocamento de população,
decorrente de impacto ambiental. Veda, ainda, às empresas infratoras o
acesso a crédito ou financiamento público estadual; a permissão de uso
ou concessão do poder público estadual e a participação em licitações
públicas de qualquer natureza.

A fundamentação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça
demonstra que o licenciamento ambiental, na forma em que é realizado
hoje, com a emissão de licenças seqüenciais, inclui todos os elementos
de prova que se pretende produzir com a exigência dos atestados aqui
mencionados. Cumpre-nos ressaltar que os procedimentos empregados
atualmente na análise dos processos de licenciamento ambiental não
carecem de novos atestados para seu aperfeiçoamento.

A nosso ver, o atual modelo de licenciamento ambiental, reflexo da
política ambiental que se pratica, precisa desburocratizar os
procedimentos de licenciamento, diminuindo a carga de documentos
pouco úteis requeridos aos empreendedores. Dessa forma, seria reduzido
o tempo atualmente necessário para expedição da licença. Por outro
lado, deve-se atender à necessidade de se reforçar a estrutura legal que
dá suporte às ações de fiscalização dos órgãos ambientais, em particular
àquelas que inspecionam o cumprimento de condicionantes fixadas pelo
poder público para garantir a segurança ambiental dos empreendimentos.

Por essas razões, apoiamos a linha de ação proposta pelo Substitutivo
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n° 1, que, não obstante ser um sucedâneo integral da proposição original,
soube captar muito bem o fulcro do problema e apresentar contribuição
inovadora ao projeto.

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

1.751/2004 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Fábio Avelar, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Leonardo Quintão -

Laudelino Augusto.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.908/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe,que
foi encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n° 296, cria a Bolsa
de Incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico destinada a
servidor público estadual.

Aprovada em 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, retorna a matéria a
esta Comissão para receber parecer no 2 0 turno, nos termos do art. h89,
§ 1°, do Regimento Interno.	 :1

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

O projeto visa estimular o desenvolvimento de pesquisas que sejam do
interesse da administração pública estadual, por meio da concessão, pela
FAPEMIG de bolsas de pesquisa individuais a servidores do Estado,
lotados nas universidades estaduais e entidades de pesquisa, oque
beneficiará, em maior ou menor grau o IPEM, o IGA, o CETEC, a
FUNED, a EPAMIG, a Fundação João Pinheiro, a UEMG :e a
UNIMONTES.

Na forma do vencido no 1° turno, foram feitas as adequações de ordem
técnica ao projeto. Ratificamos as razões exaradas por esta Comissão no
parecer de 1° turno, em que enfatizamos a importância para a economia
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do Estado do investimento próprio em ciência e tecnologia. A medida
proposta certamente incentivará a permanência dos pesquisadores
qualificados nos quadros funcionais dos órgãos e entidades públicos
estaduais e proporcionará maior interesse dos servidores menos
qualificados em elevar o nível de sua formação acadêmica.

Não acatamos as sugestões de emenda apresentadas pelo Deputado
Gilberto Abramo, por entendermos que seu conteúdo está contemplado
no Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Propomos, no reexame da matéria, por sugestão do Deputado Weliton
Prado, que a bolsa de incentivo à pesquisa a ser criada beneficie também
os servidores contratados ou designados, uma vez que esses constituem
um grande contingente de mão-de-obra especializada em atuação nos
quadros da administração pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos 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,
que apresentamos.

EMENDA N° 1
Dê-se ao "caput" do art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 o - Fica criada a Bolsa de Incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento

Tecnológico, a ser concedida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais - FAPEMIG - para servidores da administração
pública direta ou indireta do Estado, detentores de cargo efetivo ou
contratados, visando a fomentar a atividade de pesquisa e o
desenvolvimento tecnológico em área de conhecimento de interesse do
Estado.".

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Maria Olívia, relatora - Weliton Prado.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.90812004

Cria a Bolsa de Incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
destinada a servidor público estadual.
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Art. 1° - Fica criada a Bolsa de Incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico, a ser concedida pela Fundação de Amparo à Pesquisado
Estado de Minas Gerais - FAPEMIG - para servidores da administràção
pública direta e indireta do Estado, visando a fomentar a atividadéde
pesquisa e o desenvolvimento tecnológico em área do conhecimentã de
interesse do Estado.

Parágrafo único - A bolsa de que trata esta lei não integra a base para o
cálculo de nenhuma parcela ou vantagem remuneratória, não se
incorporando, para nenhum efeito, à remuneração ou aos proventos do
servidor.

Art. 20 - A bolsa de que trata esta lei será financiada com recursos
próprios da FAPEMIG e de outras instituições, por intermédio de convênio
com a FAPEMIG.

Art. 30 - São requisitos para a obtenção da Bolsa de Incentivo à
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, além de outros estabelecidos
em regulamento, a apresentação de:

- diploma de pós-graduação "stricto sensu";
II - projeto de pesquisa aprovado pela FAPEMIG, na forma prevista em

edital.
Art. 40 - Para cumprimento do disposto nesta lei, a FAPEMIG

estabelecerá em regulamento os termos de concessão, manutenção e
extinção da Bolsa de Incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico.

§ 1° - O regulamento previsto no "capuf' deste artigo conterá, 'entre
outros dispositivos:

- as hipóteses de renovação e de suspensão;
II - o valor da bolsa.
Art. 50 - Na hipótese de não-execução do projeto, o servidor restituirá à

FAPEMIG os valores que lhe foram concedidos, mediante processo
administrativo, nos termos do regulamento.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 711212004, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.

Anardina Pereira Borges, ocorrido em 7/12/2004, em Pouso Alegre. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento do Sr.
Henrique Neves Mohallem, ocorrido em 11/1112004, em São Paulo, SP. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 11 DE DEZEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 1028 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2° SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 9/12/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise	1
Sumário: Comparecimento - Abertura - i 8 Parte: 18 Fase (ExpedierMe):

Ata - Correspondência: Mensagem n° 316/2004 (encaminha o Veto Total
à Proposição de Lei n° 16.303), do Governador do Estado - Questão de
ordem - 20 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Proposta de Emenda à Constituição n° 86/2004 - Projetos de Lei: nos
1.998 a 2.003/2004 - Requerimentos n

o
s 3.827 a 3.867/2004 -

Requerimentos das Deputadas Ana Maria Resende e Marília Campos (2)
e dos Deputados Luiz Humberto Carneiro e Biel Rocha - Proposições'não
Recebidas: Requerimentos do Deputado João Bittar (7) - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Turismo, de Meio Ambiente, de
Assuntos Municipais, de Participação Popular (3), de Transporte e de
Política Agropecuária e do Deputado Luiz Fernando Faria - Suspensão e
reabertura da reunião - 2 8 Parte (Ordem do Dia): 18 Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos da Deputada Marília Campos (2) e do Deputado IrLuiz
Humberto Carneiro; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e do Deputado! Biel
Rocha; aprovação - 2 8 Fase: Questão de ordem; suspensão e reabertura
da reunião - Discussão e Votação de Proposições: Requerimentd dos
Deputados Alberto Pinto Coelho e Rogério Correia; aprovação - Votação,
em turno único, do Projeto de Lei n° 1.795/2004; discurso do Deputado
Miguel Martini; aprovação - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n°
1.797/2004; aprovação - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n°
1.798/2004; discursos dos Deputados Rogério Correia e João Leite, da
Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Sargento Rodrigues e
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Weliton Prado; aprovação - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n°
1.799/2004; aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.333/2003; discurso do Deputado Rogério Correia; votação do
Substitutivo n° 2, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade do
Substitutivo n° 1 e da Emenda n° 1; votação da Emenda n° 2; rejeição -
Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 311/2003; decisão da
Presidência; votação do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1 0 turno, salvo
emendas; aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 3; votação das
Emendas n

o
s 1,2 e 4 a 6; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto

de Lei Complementar n° 38/2003; encerramento da discussão;
requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do
Deputado Rogério Correia; votação do projeto, salvo emenda e destaque;
chamada de votação nominal; aprovação; votação da Emenda n° 1;
chamada de votação nominal; aprovação; questão de ordem; leitura e
votação da Emenda n° 2; chamada de votação nominal; rejeição -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.33712003; encerramento
da discussão; votação do Substitutivo n° 2, salvo emendas; aprovação;
prejudicialidade do Substitutivo n° 1 e das Emendas n

o
s 1 a 5 -

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.346/2003; encerramento
da discussão; discursos da Deputada Jô Moraes e do Deputado Alberto
Pinto Coelho; votação do Substitutivo n° 1, salvo emenda; aprovação;
prejudicialidade da Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 1.908/2004; encerramento da discussão; discursos da Deputada
Maria Tereza Lara e dos Deputados Miguel Martini e Weliton Prado;
votação do Substitutivo n° 1, salvo emenda; aprovação; votação da
Emenda n° 1; rejeição - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.981/2004; aprovação; declaração de voto - Discussão, em 20 turno, do
Projeto de Lei n° 280/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.321/2003; aprovação -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.898/2004; aprovação na
forma do vencido em 1 0 turno - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei
n° 1.686/2004; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da
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discussão; encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de
Administração Pública - Prosseguimento da discussão, em turno único,
do Projeto de Lei n° 1.89312004; requerimento do Deputado Alberto Pinto
Coelho; aprovação do requerimento - Discussão, em 10 turno, do Projeto
de Lei n° 1.931/2004; requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho;
aprovação do requerimento - Discussão e Votação de Pareceres de
Redação Final: Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução n°
1.726/2004 e do Projeto de Lei n° 1.796/2004; aprovação - 3 a P&rte:
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Carvalho e André
Quintão - Encerramento.

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

George Hilton - Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - rlen
Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Fábio Avelar - Fàhim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Padre João - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do
Ferrotaco - 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 miheiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-SecretárioJ para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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? Parte
18 Fase (Expediente)

Ata
O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura da

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

- O Deputado Antônio Andrade, 1°-Secretário, lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N°. 316/2004"
Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por contrariedade ao
interesse público, a Proposição de Lei n° 16.303, que Autoriza o Poder
Executivo a doar à Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do
Abuso de Drogas - ABRAÇO - o imóvel que especifica.

Ouvida, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifestou-
se da seguinte maneira:

Razões do Veto
"Sugerimos o veto à Proposição de Lei n° 16.303, por ser contrária ao

interesse público, uma vez que esta Secretaria tem se posicionado contra
as doações de imóveis do Estado para entidades de direito privado, como
forma de preservação dos mesmos."

São essas as razões que me levam a opor Veto Total à Proposição de
Lei n° 16.303, devolvendo-a ao necessário reexame dos Senhores
Membros da Assembléia Legislativa."

Atenciosamente,
Aécio Neves, Govemador do Estado.
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

Questão de Ordem
0 Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputadas e
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Deputados, solicitei questão de ordem porque estamos nos aproximando
da eleição da Mesa desta Casa. Portanto é necessário esclarecermosum
ponto, principalmente aos nossos colegas desta Casa. Hoje, quando abri
o jornal "Estado de Minas", surpreendeu-me uma matéria publicada na
pág. 2, Caderno de Política. O Sr. Luiz Castro e Silva, jornalista, por
quem tenho grande admiração, responde interinamente por essa coluna
do jornal.

A matéria publicada, em que há uma foto deste Deputado em destaque
e o subtítulo 'Troca-Troca", diz: "A estratégia do Deputado Sargento
Rodrigues, do PDT - na foto -, de se lançar candidato a 2 0-Secretári6 da
Mesa da Assembléia Legislativa para, na mesa do consenso, abrir mão
da disputa para se manter ano que vem na Presidência da Comissão de
Segurança Pública, pode dar em nada. Segundo se comenta entra as
lideranças governistas na Casa, que não vêem •com bons olhos um
segundo mandato do Deputado no comando da comissão, esse é o tipo
de troca-troca que tem tudo para acabar sem troco.".

Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, entendemos que essa matéria
é maldosa. Aproveitamos este momento para esclarecer alguns pontos
sobre a eleição da Mesa. V. Exa. ocupa o cargo de 1°-Vice-Presidpnte
desta Casa e hoje preside esta reunião. A eleição da Mesa desta Casa
ocorreu no dia 1° de fevereiro de 2003. Como V. Exa. sabe, um dia antes,
os Deputados Alberto Pinto Coelho, Líder do Governo, que se encontra
hoje no Plenário; Antônio Andrade, 1 0-Secretário; e Mauri Torres, atual
Presidente desta Casa, procuraram-me para que renunciasse à minha
candidatura ao cargo de 2 0-Secretário, na busca de se costurar uma
chapa. Não seria chapa oficial, como alguns dizem, mas sim chapa de
consenso, para que não houvesse desculpa.

E bom esclarecer publicamente que, naquela época, pretendia disputar
o cargo de 20-Secretário da Mesa. Porém, um dia antes da eleição, recebi
um forte apelo dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Antônio Andradé, 1°-
Secretário, Mauri Torres e Luiz Femando Faria, que hoje ocupa o cargo
de 20-Secretário. Tivemos oportunidade de ouvir vários apelos.

rs
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Depois disso, cheguei à conclusão de que deveria retirar a minha
candidatura. O Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário, firmou o
compromisso, com este parlamentar, de que não disputaria a Mesa
seguinte. Além disso, não somente votaria em mim como também me
apoiaria. Assim, selamos esse acordo.

Sr. Presidente, nos primeiros dias que cheguei a esta Casa, V. Exa. e
os demais Deputados, como Antônio Júlio e outros, que são mais
experientes, pois estão aqui há mais de três ou quatro mandatos,
disseram-me que a palavra e os acordos nesta Casa valiam muito.

Portanto senti-me no direito, desta vez, de disputar o cargo de 2°-
Secretário. Tive, aliás, oportunidade de procurar o Deputado Luiz
Fernando Faria e dizer-lhe da minha pretensão, na esperança de receber
uma resposta positiva de sua pessoa. Afinal de contas, havíamos selado
um acordo em que abriria mão da sua candidatura para me apoiar e votar
em minha pessoa. No entanto, deparamos com essa matéria, e venho a
público esclarecer que não pretendo continuar na Presidência da
Comissão de Segurança Pública.

O PDT é composto de cinco Deputados, e a indicação da Presidência
da comissão é natural. O Regimento determina que uma bancada
composta por cinco Deputados tem o direito de presidir uma comissão.
Tive a felicidade de ser indicado por meus pares, por meus colegas
Deputados do PDT, para presidir a Comissão de Segurança Pública, e
senti-me honrado e orgulhoso por haver sido o primeiro Presidente dessa
Comissão.

Sr. Presidente, ao se aproximar a eleição para a Mesa, e já que me
encontro no processo, deixo claro que não abriremos mão, em hipótese
alguma, de disputar o cargo de 2 0-Secretário. Solicitamos às colegas
Deputadas e aos colegas Deputados compreensão. Como nesta Casa é
dito que os acordos valem muito e que a palavra deve ser cumprida,
esperamos que, até o dia 15, possamos ter o mesmo empenho por parte
dos Deputados Mauri Torres, Antônio Andrade e Alberto Pinto Coelho, na
busca de solução para que haja uma chapa de consenso, uma vez que
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estou postulando e o atual 20-Secretário, Deputado Luiz Fernando Fária,
permanece na disputa até o presente momento.

Depois de ler essa matéria maldosa, senti-me no dever de vir a público
esclarecer que o Deputado Luiz Fernando Faria teve sua oportunidade,
está na Mesa e exercendo seu papel como 2 0-Secretário. Mas esclareço
também que, primeiro, a disputa é legítima; segundo, a alternância de
poder faz bem para a democracia, e a Mesa da Assembléia não é
diferente; terceiro, recebi dos meus colegas Deputados do PDT o
indicativo de que poderia caminhar na disputa e de que me apoiariam, o
que é um pré-requisito para qualquer Deputado se candidatar a um cargo
na Mesa.

Ficam nossos esclarecimentos, de forma respeitosa, principalmente'aos
companheiros desta Casa. Sou candidato ao cargo de 2°-Secretário.
Espero que o Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do Governò ; o
Deputado Antônio Andrade, 1°-Secretário; e o Deputado Mauri Torres
tenham o mesmo empenho do dia 31 de janeiro, véspera da eleição da
Mesa, quando me procuraram em meu gabinete. Espero que possamos
reunir-nos novamente para buscar um consenso. A disputa ocorrerá,
porque não pretendo retirar minha candidatura. Obrigado.

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 86/2004
Suprime o § 20 do art. 66 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição Estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica suprimido o § 20 do art. 66 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.
Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
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publicação.
Sala das Reuniões, V de dezembro de 2004.
Miguel Martini - Doutor Viana - Márcio Passos - Djalma Diniz - Antônio

Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro Silva - Ana Maria Resende - Elmiro
Nascimento - Marlos Fernandes - Célio Moreira - Leonardo Moreira -
Sebastião Helvécio - Márcio Kangussu - João Leite - Luiz Fernando Faria
- Fahim Sawan - Domingos Sávio - Roberto Ramos - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Maria Olívia - Chico Rafael -
Gustavo Valadares - Olinto Godinho - José Henrique.

Justificação: A supressão do § 2° do art. 66 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado faz-se necessária
tendo em vista a sanção e a vigência das Lei Federais n

o
s 8.935, de

1994, e 10.169, de 2000. A Lei n° 8.935, de 1994, regulamentou o art.
236 da Constituição Federal, e a Lei n° 10.169, de 2000, estabeleceu
normais gerais sobre emolumentos.

Enquanto vigente, o referido dispositivo produziu os efeitos necessários.
Com o advento das Leis Federais n

o
s 8.935, de 1994, e 10.169, de 2000,

aquele dispositivo legal não mais poderá justificar iniciativas legais ou
administrativas e carece de revogação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.998/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Sylvia Pereira 1, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores

do Bairro Sylvia Pereira 1, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2004.
Chico Simões
Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Sylvia Pereira 1,

rs
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entidade civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente, cultural,
assistencial, esportivo e de promoção humana, tem como objétivo
prioritário coordenar as obras sociais, buscando junto às autoridades a
realização de atividades que visem à melhoria das condições de
educação, higiene e lazer da comunidade.

Tendo em vista o trabalho desempenhado e os benefícios que a
entidade presta à comunidade do Bairro Sylvia Pereira 1, em Corpnel
Fabriciano, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação d.éste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.999/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores e

Pequenos Produtores Rurais de São Joaquim, com sede no Município de
Presidente Olegário.

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

Trabalhadores e Pequenos Produtores Rurais de São Joaquim, com sede
em Presidente Olegário.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2004.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Associação dos Trabalhadores e Pequenos Produtores

Rurais de São Joaquim, com sede na localidade de São Joaquim, no
Município de Presidente Olegário, é uma entidade civil sem fins lucrativos
e de duração indeterminada. Destacam-se entre as principais finalidades
da Associação a proteção à saúde da família, da gestante, da criança e
do idoso, o combate à fome e à pobreza através de incentivo à produção
e à distribuição de alimentos e integração com os órgãos e entidadés em
programas de geração de emprego e renda. A entidade também tem por
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fim promover a integração de seus beneficiários no mercado de trabalho
através de cursos profissionalizantes, a proteção ao meio ambiente, o
trabalho em prol do desenvolvimento da agricultura, entre outras.

A referida entidade, devidamente cadastrada no Conselho Municipal de
Assistência Social, foi constituída em 5/9/93, e sua diretoria é composta
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de
suas funções.

Considerando-se a importância dos serviços assistenciais prestados
pela Associação, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.000/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres Trabalhadoras

Rurais de Santiago, com sede no Município de Presidente Olegário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Mulheres

Trabalhadoras Rurais de Santiago, com sede em Presidente Olegário.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2004.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de

Santiago, com sede no Povoado de Santiago, no município de Presidente
Olegário, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração
indeterminada. Destacam-se entre as principais finalidades da
Associação a luta pelos direitos da mulher, a promoção de debates e
campanhas de forma a disseminar a consciência da igualdade de direitos
entre homens e mulheres, o combate e a denúncia contra a violência à
mulher. A entidade também tem por fim promover a aproximação da
comunidade, visando ao progresso social, cultural e econômico da região,
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reivindicar dos poderes competentes os serviços de utilidade pública
necessários ao bem-estar da população de Santiago, promover
campanhas beneficentes e sociais, bem como a lavoura comunitária,
entre outras.

A referida entidade, devidamente cadastrada no Conselho Municipal de
Assistência Social, foi constituída em 9/2/89, e sua diretoria é composta
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de
suas funções.

Considerando-se a importância dos serviços assistenciais prestados-
pela Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santiago, espero
contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°2.001/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Aleixo Araújo, com sede no Município de Presidente Olegário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Aleixo Araújo, com sede em Presidente Olegário
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 2004.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Aleixo Araújo, com

sede no Município de Presidente Olegário, é uma entidade civil sem fins
lucrativos e de duração indeterminada. Destacam-se entre as principais
finalidades da Associação congregar órgãos e pessoas interessadas em
melhorar as condições socioeconomicas e culturais do bairro, criar
unidades produtivas visando à melhoria da renda dos associad9s, à
proteção da saúde da família, da gestante, da criança e do idoso, ao
combate à fome e à pobreza, zelar pela melhoria das condições de vida e
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pelo embelezamento do bairro, firmar convênios com associações
congêneres, autarquias, entidades religiosas, federais, estaduais e
municipais, promover atividades de assistência social que estiverem ao
seu alcance, entre outras.

A referida entidade, devidamente cadastrada no Conselho Municipal de
Assistência Social, foi fundada em 30/1/2000, e sua diretoria é composta
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de
suas funções.

Considerando-se a importância dos serviços assistenciais prestados
pela Associação dos Moradores do Bairro Aleixo Araújo, espero contar
com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.002/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Lagoa Dourada, com sede no Município de Lagoa
Dourada.

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

Amigos dos Excepcionais - APAE, com sede no Município de Lagoa
Dourada.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2004.
Maria Olivia
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE -,

com sede em Lagoa Dourada, é uma sociedade civil, filantrópica, de
caráter educacional, cultural, assistencial, de saúde, de estudo e
pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, que tem como
finalidade promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas
portadoras de deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da

rÃ
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cidadania, coordenar e executar programas e política da Federação das
APAEs do Estado e da Federação Nacional das APAE5, atuar na
definição da política municipal de atendimento à pessoa portador& de
deficiência, articular, junto ao poder público e às entidades privadas,
políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa
portadora de deficiência, divulgar informações sobre assuntos referetes
às pessoas portadoras de deficiência, divulgar as normas legais e
regulamentares federais, estaduais e municipais relativas à pessoa
portadora de deficiência, promovendo a ação dos órgãos competentes no
cumprimento da legislação, promover a realização de estatísticas,
estudos e pesquisas em relação à pessoa portadora de deficiência, entre
outras ações.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres
pares a este projeto.

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

PROJETO DE LEI N°2.003/2004
Declara de utilidade pública o Projeto PRO-AMOR, com sedé no

Município de Barão de Cocais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Projeto PRO-AMOR, com

sede no Município de Barão de Cocais.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Mauri Torres
Justificação: O Projeto PRO-AMOR, com sede no Município de varão

de Cocais, é entidade civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente e
assistencial. Promove palestras, oferece reforço escolar e cursos de
economia doméstica, trabalhos manuais e higiene, visando atender às
pessoas que residem em áreas mais desprovidas da comunidade de
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Barão de Cocais. Com duração indeterminada, a entidade encontra-se
em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, está inscrita no
Conselho Municipal de Assistência Social e sua administração é
composta por pessoas de idoneidade moral e ilibada conduta social, que
não recebem remuneração pelo seu trabalho. Suas rendas e recursos
são integralmente aplicados na manutenção e no desenvolvimento dos
seus objetivos institucionais. Por isso, contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação do projeto apresentado.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.827/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Sebastião Alves dos Santos por sua
eleição para o cargo de Prefeito do Município de Curral de Dentro.

N° 3.828/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. José Raidan Thomaz Ferreira por sua
eleição para o cargo de Prefeito do Município de Dom Joaquim.

N° 3.829/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Carlos Aurélio Carminate Almeida por
sua eleição para o cargo de Prefeito do Município de Argirita.

N° 3.830/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. José Raimundo Viana por sua eleição
para o cargo de Prefeito do Município de Bonito de Minas.

N° 3.831/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Fabio Ferraz Franco por sua eleição
para o cargo de Prefeito do Município de Cachoeira do Pajeú.

N° 3.832/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Sra. Maria Célia Gama Peres por sua
eleição para o cargo de Prefeita do Município de São Pedro dos Ferros.

N° 3.833/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Sra. Teima Lúcia Rios Conti por sua
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eleição para o cargo de Prefeita do Município de Jesuánia.
N° 3.834/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Silvania Soares de Carvalho por sua
eleição para o cargo de Prefeita do Município de Piranguçu.

N° 3.835/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Sra. Márcia Maria Nunes Coelho por sua
eleição para o cargo de Prefeita do Município de Virginópolis.

No 3.83612004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Sra. Domingas da Silva Paz por Ibsua
eleição para o cargo de Prefeita do Município de Riacho dos Machados.

N° 3.837/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Sra. Lúcia Aparecida Elcorab Alvim portsua
eleição para o cargo de Prefeita do Município de Passa-Quatro.

N° 3.838/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Sra. Maria Horaci de Oliveira por sua
eleição para o cargo de Prefeita do Município de ljaci.

N° 3.839/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Antônio Eloísio Gomes por sua eleição
para o cargo de Prefeito do Município de Pedralva.

N° 3.840/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formülado
voto de congratulações com o Sr. Adalberto Rodrigues da Fonseca por
sua eleição para o cargo de Prefeito do Município de Cláudio.

N° 3.841/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Sebastião Lúcio dos Santos por̀ sua
eleição para o cargo de Prefeito do Município de Congonhal.

N° 3.842/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Ronaldo Mota Dias por sua eleição
para o cargo de Prefeito do Município de Coração de Jesus.

N° 3.843/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Luiz Carlos de Figueiredo Freitás por
sua eleição para o cargo de Prefeito do Município de Corinto.

N° 3.844/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado

rÁ
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voto de congratulações com o Sr. José Rinco Barbosa por sua eleição
para o cargo de Prefeito do Município de Maripá de Minas.

N° 3.645/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Marco Regis de Almeida por sua
eleição para o cargo de Prefeito do Município de Muzambinho.

N° 3.646/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. João Batista de Morais por sua eleição
para o cargo de Prefeito do Município de Turvolândia.

N° 3.847/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Natalício Tenório Cavalcanti Freitas
Lima por sua eleição para o cargo de Prefeito do Município de São
Lourenço.

N° 3.848/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Abrão Calil Filho por sua eleição para o
cargo de Prefeito do Município de Guaxupé.

N° 3.849/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. José Pedro de Oliveira por sua eleição
para o cargo de Prefeito do Município de Alvarenga.

N° 3.850/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Markeline Soares Reis por sua eleição
para o cargo de Prefeito do Município de São Sebastião do Maranhão.

N° 3.851/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. João Anivaldo Oliveira por sua eleição
para o cargo de Prefeito do Município de Conceição das Alagoas.

N° 3.852/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Marcílio Bezerra da Cruz por sua
eleição para o cargo de Prefeito do Município de Taquaraçu de Minas.

N° 3.853/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Marcelo Pinheiro do Amaral por sua
eleição para o cargo de Prefeito do Município de Sarzedo.

N° 3.854/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Itamar Guilherme Ferreira por sua
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eleição para o cargo de Prefeito do Município de São José da Varginh4.
N° 3.855/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Nilzo de Faria por sua eleição para o
cargo de Prefeito do Município de São Roque de Minas.

N° 3.856/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. José de Souza Nelci por sua eleição
para o cargo de Prefeito do Município de São João do Paraíso.

N° 3.857/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Sebastião Expedito Quintão de Almeida
por sua eleição para o cargo de Prefeito do Município de São Sebastião
do Rio Preto. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.858/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Prefeito Municipal de Contagem com vista6 à
conclusão de obras na Av. Teresa Cristina, no trecho situado nesse
município.

N° 3.859/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário dos transportes com vistas à conclusão
das obras no anel rodoviário localizado no Município de Serro.

N° 3.860/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas à discusão
sobre o controle social das parcerias público-privadas.

N° 3.86112004, da Comissão de Participação Popular, solicitando:seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Prefeito Municipal de Belo
Horizonte e ao Diretor-Geral do DNIT com vistas à execução de obras na
altura do Km 7 da BR-381. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 3.862/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas a ressaltar a
importância do cuidado na utilização do critério meritrocrático no ,,novo
modelo de gestão de recursos humanos a ser implantado no Estado. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 3.863/2004, da Comissão de Participação Popular, pleiteando seja
solicitado ao Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana
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que examine as propostas para a Política Estadual de Habitação
elaboradas pelo Movimento de Moradia de Minas Gerais. (- A Comissão
do Trabalho.)

N° 3.864/2004, da Comissão de Participação Popular, pleiteando seja
solicitada ao Presidente do Conselho Gestor do Programa de
Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - a inclusão do Médio e do
Baixo Jequitinhonha em sua área de atuação. (- A Comissão de Turismo.)

N° 3.86512004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Marcelo Carvalho por sua eleição para o
cargo de Prefeito Municipal de São José do Alegre. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 3.866/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao lançamento de
um programa de financiamento ou cessão em comodato de máquinas e
implementos agrícolas para os municípios com IDH de até 0,75. (- A
Comissão de Política Agropecuária.)

N° 3.667/2004, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Plácido Ribeiro Vaz, Prefeito Municipal eleito
de Arcos, pelo recebimento da Medalha Calmon Barreto. (- A Comissão
de Assuntos Municipais.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Deputadas
Ana Maria Resende e Marília Campos (2) e dos Deputados Luiz
Humberto Carneiro e Biel Rocha.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173 c/c o inciso 1 do art. 284

do Regimento Interno, deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Elzio Maria de Pinho por sua eleição para o
cargo de Prefeito do Município de Sabinópolis.

Do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Marcos de Araújo Lima por sua eleição para o
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cargo de Prefeito do Município de Descoberto.
Do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Diogo Drummond Neto por sua eleção
para o cargo de Prefeito do Município de Teixeiras.

Do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Cláudio Augusto de Carvalho RolIo pori sua
eleição para o cargo de Prefeito do Município de Baependi.

Do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Sra. Edmea Moreira Machado por sua eleição para
o cargo de Prefeita do Município de São João Nepomuceno.

Do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Sebastião Carlos dos Reis por sua eleição'fpara
o cargo de Prefeito do Município de Lambari.

Do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Celso Bonamichi por sua eleição para o cargo
de Prefeito do Município de Inconfidentes.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações às Comissõõs de

Turismo, de Meio Ambiente, de Assuntos Municipais, de Participação
Popular (3), de Transporte e de Política Agropecuária e do Deputado Luiz
Fernando Faria.

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

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das
matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos'.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2 a Parte (Ordem do Dia)
Fase

Abertura de Inscrições
• Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa

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

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na
6 Reunião Extraordinária da 2 Sessão Legislativa Ordinária da 15
Legislatura, dos Requerimentos n

o
s 3.608/2004 e 3.638/2004, do

Deputado Doutor Viana; de Meio Ambiente - aprovação, na & Reunião
Extraordinária da 2 Sessão Legislativa Ordinária da 15' Legislatura, do
Requerimento n° 3.748/2004, do Deputado Leonardo Moreira; de
Assuntos Municipais - aprovação, na 22a Reunião Ordinária da 2 a Sessão
Legislativa Ordinária da 15a Legislatura, dos Requerimentos n os 3.677 a
3.700/2004, do Deputado Márcio Passos, 3.723 a 3.728/2004, da
Deputada Ana Maria Resende, 3.742 a 3.746/2004, do Deputado
Leonardo Moreira, e 3.747/2004, do Deputado João Bittar; de
Participação Popular (3) - aprovação, na 11  Reunião Extraordinária da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 1 a Legislatura, das Propostas de Ação
Legislativa n

o
s 227, 289, 290, 293, 294, 298, 303, 310, 406, 407, 408,

413, 420 e 422/2004 e rejeição das Propostas de Ação Legislativa nos
291, 292, 295, 297, 299, 301, 304, 305, 306, 308 e 309/2004, de autoria
popular; aprovação, na 12' Reunião Extraordinária da 2a Sessão
Legislativa Ordinária da 15 a Legislatura, das Propostas de Ação
Legislativa n os 253, 254, 256 a 265, 273, 282 e 405/2004 e rejeição da
Proposta de Ação Legislativa n° 285, de Autoria Popular; e aprovação, na
17 Reunião Ordinária da 2 a Sessão Legislativa Ordinária da 15
Legislatura, das Propostas de Ação Legislativa n os 230, 237, 247, 248,
266, 268 a 272, 277, 287, 311 a 313, 322, 323, 347, 350, 354, 369, 383,
384, 391 a 393, 419, 421 e 425/2004, e rejeição das Propostas de Ação
Legislativa nos 231 a 235, 239 a 241, 243, 244 a 246, 249, 252, 267, 275,
283, 284, 286, 300, 314, 315, 326, 332 a 334, 340, 346, 356, 358, 363,
365, 368, 370 a 372, 376, 377, 379, 381, 410, 412 e 423/2004 de autoria
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popular; de Transporte - aprovação, na 22 a Reunião Ordinária dà 2
Sessão Legislativa Ordinária da 15& Legislatura, dos Requerimentos; n°s
3.640/2004, do Deputado Paulo Piau, 3.671 e 3.672/2004, do Deputado
Célio Moreira, 3.676, 3.736, 3.740 e 3.741/2004, do Deputado Leonardo
Moreira, 3.734/2004, do Deputado Doutor Viana, e 3.750/2004, da
Bancada do PFL; e de Política Agropecuária - aprovação, na 23 a Reunião
Ordinária da 2 Sessão Legislativa Ordinária da 1 5 Legislatura, dos
Requerimentos n

o
s 3.525/2004, da Deputada Ana Maria Resende, e

3.641 e 3.642/2004, da Comissão Especial da Fruticultura (Ciente.
Publique-se.); e pelo Deputado Luiz Fernando Faria - informand& r sua
desfiliação do PSDB e sua filiação ao PP, a partir desta data. (Ciente.
Publique-se. Cópia às Comissões e às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do

inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento da Deputada
Marília Campos, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei
Complementar n° 47/2003; e, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o
art. 141 do Regimento Interno, requerimentos da Deputada Marília
Campos, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de dei n°
1.47312004, e do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n°574/2003.

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

solicitando seja encaminhado ofício ao Presidente da Companhia Vale do
Rio Doce, com vistas a que seja instalada em Rio Pardo de Minas uma
usina siderúrgica produtora de aço. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Biel Rocha, solicitando que o Projetode Lei
n° 1.661/2004 seja distribuído, em 20 turno, à Comissão de Direitos
Humanos. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Cumpra-se.
2 Fase

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

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, os trabalhos se reiniciaram,

mas ainda não houve o acordo de Lideranças para a votação das
matérias da pauta. Como há ainda algumas controvérsias, solicito que V.
Exa. suspenda a reunião por mais algum tempo, a fim de acertarmos os
detalhes da votação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pelo Deputado Antônio Júlio, vai suspender a reunião por 15
minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das
matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Estão reabertos os nossos

trabalhos.
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 os 1.686, 1.893 e 1.931/2004
sejam apreciados em último lugar, nessa ordem. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 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, em favor do Tribunal
de Contas do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Miguel Martini.
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O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, concordamos com o pedido
de crédito suplementar para o Tribunal de Contas, para o Tribuna! de
Justiça e para o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais;

Os Líderes desta Casa estão de acordo em aprovar essa
suplementação, porém faremos constar uma emenda de texto ao
orçamento do Estado, que será votado ainda este ano, para que o Poder
Legislativo receba dos órgãos referidos, de três em três meses, pma
prestação de contas, com relatórios detalhados, principalmente no que se
refere ao pessoal, além de recomendarmos a imediata aplicação do
subteto, naquele Poder e naqueles dois órgãos, a fim de se ajustaram à
legislação federal.

Em razão disso, estamos de acordo em votar essa suplementaçâo,com
a condição de que a votaremos no orçamento na semana que vem. 1

Além disso, aguardamos que a Mesa - provavelmente a composição
será a mesma no ano que vem - realize neste Plenário, na primeira
oportunidade, audiência pública, para que os Poderes e os órgãos
mostrem à sociedade sua realidade financeira, quanto ganham ![seus
funcionários. Assim, a sociedade poderá conhecer, acompanhar e, ao
mesmo tempo, fiscalizar os Poderes. A exemplo deste Poder Legislàtivo,
em que V. Exa. aplicou o subteto e o ajustou à LRF, e a exemplo do
próprio Governador do Estado, que reduziu seu salário e também aplicou
o subteto no Estado, queremos que o outro Poder e os outros órgãos
façam o mesmo. Só assim, o Estado de Minas poderá recebêr os
recursos nacionais e internacionais que hoje se tornam inviáveis quando
um dos Poderes ou órgãos não cumprem a LRF. Obrigado,	ir

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 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, em favor do Tribunal de
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Justiça Militar do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 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, em favor do Tribunal
de Justiça do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, assim como o Deputado

Miguel Martini, quero encaminhar favoravelmente ao projeto que se refere
à suplementação de verba para o Tribunal de Justiça. Mas não posso
apoiá-lo sem anunciar que apresentaremos, como combinado no Colégio
de Lideres, uma emenda ao orçamento, que trata da suplementação de
verbas para os outros Poderes.

Acredito que o Tribunal de Justiça deveria ter dado exemplo ao Estado,
assim como fez o STF, que está se enquadrando à LRF, principalmente
obedecendo à emenda constitucional da previdência que criou o teto
salarial.

Infelizmente o Tribunal de Justiça do Estado é o primeiro a não
respeitar a Constituição, alegando que o assunto está "sub judice". Ora, o
assunto não está "sub judice". A mudança na Constituição foi feita. Há de
se respeitar. Se há alguma ADIN contra a emenda, tem de se esperar.
Enquanto não se julga a ação, qualquer advogado sabe que vale a
alteração. Não é possível que as excelências do Tribunal de Justiça não
sabiam que têm de respeitar a emenda à Constituição em vigor, O
Supremo estabeleceu o teto de R$19.000,00, e eles deveriam aplicar o
subteto de 17 mil reais e pouco. Não fizeram isso e ainda pedem
suplementação porque não estão se enquadrando na LRF.

Como já adiantou o Deputado Miguel Martini, incluiremos no orçamento
a necessidade de os Tribunais de Contas, de Alçada e de Justiça Militar e
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o Ministério da Justiça e prestarem trimestralmente contas à Assembléia
Legislativa, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
observando a LRF, aplicando o subteto salarial recomendado pela
emenda apresentada. Aliás, conversei pelo telefone com o Deputado
Antônio Carlos Andrada, que a está preparando, pois ficamos de
apresentá-la no Colégio de Líderes.

Para não prejudicar os servidores dos Tribunais de Justiça, de Alçatla e
de Contas, que não poderiam receber os seus salários porque nãô há
suplementação, aprovaremos o projeto, mas apresentando essa resshlva.
No ano que vem, deveremos ser mais rigorosos para que nãohaja
suplementação, caso não se aplique o subteto e, portanto, não se garanta
a aplicação da LRF nesses Poderes. Muito obrigado.	 Ir* - Sem revisão do orador.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, votaremos favoravelmente à

suplementação. Sem dúvida, este momento merece uma reflexão por
parte da Assembléia Legislativa e do povo de Minas Gerais. Várias
Prefeituras receberão novos Prefeitos. Sem dúvida alguma, hálr uma
cobrança para que, nos 853 municípios, os Prefeitos prestem suas contas
de acordo com a LRF e um subteto já determinado. Diferentemente da
Assembléia Legislativa, outros Poderes não efetuam prestação de contas.
Devemos parabenizar V. Exa., que pôs esta Casa de acordo com a LRF.

Repito, este momento merece reflexão. Haverá uma cobrança aos
Prefeitos do Estado para que estejam de acordo com a LRF, e óutros
Poderes não estão. Devemos refletir e discutir sobre isso, além dê dar-
lhes tratamento igual ao dispensado aos Poderes no Estado "neste
momento. Sem dúvida, devemos buscar justiça. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, gostaria de trazer uma

reflexão. Votaremos favoravelmente ao Projeto n° 1.798. Cumprimento
esta Casa, que apresentará uma emenda exigindo, de três eM três
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meses, as prestações de contas dos outros órgãos. Não somente o
Executivo e o Legislativo como também os outros órgãos devem cumprir
a legislação vigente. O Tribunal de Contas, que fiscaliza o Legislativo e o
Executivo, deve dar o exemplo. Devemos radicalizar na transparência.

Recentemente, numa conversava com V. Exa., falava da importância de
nós, desta Casa, cumprirmos o compromisso de promover a radicalização
nas transparências. Se houver questionamentos, a sociedade deve fazê-
lo. Para isso, devemos tornar todas as informações públicas. V. Exa. faz
isso nesta Casa.

Reafirmo, na discussão da nova Mesa, a necessidade de transparência
não somente do Legislativo, mas também de todos os órgãos públicos do
Estado e do País, a necessidade de aprovarmos essa emenda, exigirmos
prestação de contas e cumprimento da legislação vigente, para que haja
justiça com o povo mineiro.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, cumprimento os Deputados Miguel Martini, Rogério Correia e
João Leite e a Deputada Maria Tereza Lara, pois esse assunto é de
grande relevância para o povo de Minas Gerais. Exigir que os outros
Poderes se enquadrem na Lei de Responsabilidade Fiscal é um dever
desta Casa. Como lembrou o Deputado João Leite, inúmeros pequenos
municípios do interior do Estado são obrigados a cumprir essa lei, Os
Desembargadores e o Tribunal de segunda Instância julgarão esses
Prefeitos quanto ao cumprimento ou não da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Porém, até hoje, os Desembargadores do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais não estão cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o
subteto salarial, que foi uma decisão do STF.

Esta Casa deve se manifestar. Lembro aos veículos de comunicação
que esta Casa recebeu de todos os jornais uma enorme cobrança para
que cumprisse a lei e estabelecesse um teto salarial. V. Exa. e o
Deputado Antônio Júlio tiveram a coragem de enquadrar a Assembléia de
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Minas na Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecendo o subteto Aara
Deputados e servidores. V. Exa. teve coragem de argüir e de questi9nar
judicialmente, enfrentando o corporativismo e as barreiras criadas, mbs o
subteto foi instituído nesta Casa, assim como no Poder Executivo. A
imprensa, que tanto cobrou do Poder Legislativo, até este momento não o
fez com o mesmo fervor e veemência com relação ao Poder Judiciário, ao
Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Gostaríamos muito qe a
imprensa fosse nossa grande aliada, guardiã e vigilante da democra4a, e
cobrasse por que não foi estabelecido o teto dos servidores do Judiciário,
do Ministério Público e do Tribunal de Contas.

Votaremos a suplementação orçamentária, conscientes do que estamos
fazendo, mas sem esquecer que devemos cobrar do Poder Judiciário, do
Tribunal de Contas e do Ministério Público que estabeleçam o suteto
salarial, não apenas para seus membros, como também para seus
servidores. E que a imprensa mineira seja nossa aliada, cobrando dos
outros Poderes com a mesma determinação com que o fez em relação ao
Poder Legislativo. Estamos vigilantes e aguardando que a imprensa
cumpra seu papel de guardiã e fiscalizadora da democracia.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado - Votaremos favoravelmente a todos os

projetos de suplementação. Para o Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais - mais de R$35.000.000,00 -; para o Tribunal de Justiça
Militar - R$1.800.000,00 -; para o Tribunal de Justiça do Esthdo -
R$91.000.000,00 -; para o Tribunal de Alçada do Estado de Minas
Gerais - R$11.290.000,00. Se todos os Poderes estão lutando para que
os municípios e os Poderes Executivo e Legislativo respeitem a Lei de
Responsabilidade Fiscal, esses órgãos também devem respeitá-la,
fazendo a prestação de contas e definindo o subteto.

Aproveito, ainda, para fazer uma alusão à questão do déficit zero. Já
que estamos tratando de questões relativas ao Poder Judiciário, no que
se refere aos gastos excessivos com publicidade e propaganda, entendo
que cabe ação na justiça. No orçamento, o Governador contava com a

rs
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previsão de R$10.000.000,00 para gastos com publicidade. Por meio de
uma suplementação, esse valor passou para R$30.000.000,00, ou seja,
três vezes mais. O Governador anuncia o déficit zero, mas sabemos que
essa notícia não corresponde à realidade. O Estado de Minas Gerais
deve muito.

Fizemos um requerimento, por meio do qual solicitamos ao Governador
informações sobre o passivo do Estado. Esperamos que ele nos atenda.
Ademais, cobraremos isso na justiça, porque, este ano, não foi construída
nenhuma escola no Estado. O Governador gastou R$30.000.000,00 do
caixa do Estado com publicidade. Isso sem falar nos recursos da
CODEMIG, da CEMIG e de outras estatais. Então, podemos impetrar
ações a fim de que o dinheiro gasto com publicidade seja bloqueado e
investido na área social.

Para finalizar, Sr. Presidente, votaremos favoaveImente. Todavia,
iremos acompanhar o processo. Queremos que a emenda seja aprovada,
resguardando-se, assim, a democracia. Para garantir a transparência,
todos os Poderes têm de prestar contas à sociedade.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.799/2004, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
R$11.290.516,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal
de Alçada do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em 1° 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, Tesourada, Auditoria e
Político-Institucionais. A Comissão de Justiça concluiu pela
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constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Justiça, com a Emenda n° 1, que apresentou. A Comissão! de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 2, que apresentou; e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Justiça, e da Emenda n° 1, da Comissão de Administração
Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissãô de
Administração Pública, que opina pela rejeição da Emenda n° 2. Cóm a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o Projeto de Lei n° 1.333
institui e estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do Grupò de
Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria, e Político-
Institucionais. Trata-se de um dos planos de carreira que ainda não foi
aprovado por esta Casa. Tanto quanto os demais planos de carreira,
somos favoráveis à aprovação desse também, embora todos os
servidores saibam que nenhum dos planos do Governador Aécio Neves
tenha tabela salarial. Aprová-lo-emos, mas, como tenho dito, será como
um carro sem motor. Será aprovado, mas, na realidade, não vigorará,
enquanto não houver piso salarial e tabela; todavia, votaremos
favoravelmente, até para que o Governador não invente desculpa, não
diga que não mandou a tabela nem o piso salarial porque não existe
carreira. No entanto, peço a rejeição da Emenda n° 2, que entrou ho V
turno e, na prática, busca incluir funcionários de outras secretarias no
plano de carreira da Assembléia Legislativa. Essa emenda não'!'pode
contar com a nossa aprovação. Isso significa dizer, por exemplo, que, se
funcionários da Secretaria de Educação, que ganham um piso salaHal de
R$212,00 - o mesmo que Aécio Neves paga a uma professora. -
permanecerem lotados em gabinetes por mais de cinco anos, passbro a
fazer parte do plano de carreira da Assembléia. E evidente que não
podemos concordar com uma emenda desse tipo. Portanto, peço a
aprovação do plano e a rejeição da Emenda n° 2, por considerá-la
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completamente equivocada.
Na minha opinião, essa emenda não deveria nem ter sido recebida, pois

não guarda relação com o plano de carreiras do Planejamento, da
Tesouraria e da Auditoria. Trata-se, portanto, de uma emenda estranha
ao projeto de lei.

Peço aprovação do projeto e a rejeição da Emenda n°2.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 2, salvo emendas. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 2,
ficam prejudicados o Substitutivo n° 1 e a Emenda n° 1. Em votação, a
Emenda n° 2. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1°
tumo, o Projeto de Lei n° 1.333/2003 na forma do Substitutivo n° 2. A
Comissão de Administração Pública.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 311/2003, do Deputado Célio
Moreira, que disciplina a utilização de câmeras de vídeo como medida de
segurança nos imóveis estaduais, como presídios, escolas e rodovias. A
Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto com
as Emendas n

o
s 1 a 3, que apresentou ao vencido em 1° turno.

Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Segurança
Pública, que opina pela aprovação do Substitutivo n° 1 com as Emendas
n

o
s 1 a 3, que apresenta.	-

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência informa ao Plenário que houve erro material na

numeração das emendas no parecer da Comissão de Segurança Pública
sobre o Substitutivo n° 1, apresentado em Plenário. Dessa forma, a
Presidência determina que as emendas sejam renumeradas, passando a
tramitar sob os nos  a 6.

Mesa da Assembléia, 9 de dezembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente.
0 Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. As
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como' 1 se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 1,
fica prejudicada a Emenda n°3. Em votação, as Emendas n

o
s 1, 2 e4 a

6, com parecer pela aprovação. As Deputadas e os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 31112003 na forma do
Substitutivo n° 1 ao vencido em 1° turno, com as Emendas n os 1, 2 e 4 a
6. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 38/2003, do
Tribunal de Contas, que altera dispositivos da Lei Complementar 

no 
33,

de 28/6/94, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 1 e 2,, que

apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia,
solicitando a votação destacada da Emenda n° 2. A Presidência defere o
requerimento, em conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. A Presidência vai submeter a matéria à 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, para encaminhar a
votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, depois de uma longa
tramitação, conseguimos chegar a um acordo entre o nosso Bloco PT-
PCdoB e os demais partidos da Casa, assim como com a Liderança do
Governo.

Na semana passada, aprovamos uma emenda à Constituição
relativamente a obrigatoriedade de o Tribunal de Contas abrir concurso
para três Auditores. Há um acordo para que a emenda contemple a
criação de quatro Auditores e a criação do Ministério Público no interior
do Tribunal de Contas.

Trata-se de duas medidas importantes. Primeiro, porque, no Tribunal de
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Contas, há muito tempo, não há concurso para Auditor. Esse órgão tem
apenas um Auditor - e indicado. Existe uma ação de inconstitucionalidade
já julgada, e o Tribunal de Contas está tendo de consertar sua forma de
funcionamento. E preciso que o Tribunal se coloque na nova realidade
determinada pelo Superior Tribunal Federal. E, para isso, é necessário a
existência de um Ministério Público no seu interior, não mais o do Estado.
E preciso ainda a realização de concurso para Auditor. A emenda à
Constituição versou sobre isso.

O Tribunal de Contas remeteu essa emenda à Constituição à Casa e
também esse Projeto de Lei Complementar n° 38. O problema é que essa
lei complementar tira quase todos os poderes dos Auditores e dos
representantes do Ministério Público no Tribunal de Contas. Então, o
Tribunal de Contas deu com uma mão, mas tirou com a outra. Ele se
ajustou ao que manda a ação de inconstitucionalidade, mas retirou os
poderes de todo o mundo que será colocado no seu interior por meio de
concurso público.

A aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 38 tem de se dar junto
com a emenda à Constituição, porque estabelece o concurso para depois
de 180 dias de sua promulgação. Se não aprovarmos a lei, que ela ainda
não foi regulamentada, ainda ficarão eternamente sem abrir concurso.

Fiz um acordo com os membros do Governo e também os dos outros
partidos para que o projeto seja aprovado do jeito que veio, mas, no 2°
turno, apresentaríamos uma emenda que restabeleceria todos os poderes
que têm os Auditores e o Ministério Público hoje, no interior do Tribunal
de Contas. Peço sua aprovação para que, no 2 0 turno, votemos o
substitutivo sobre o qual fizemos acordo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - 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:
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Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Antônio Carlos Andrada -
Rogério Correia - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira - Gil Pereira - Rêrbolo
Aloise - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes -IAna
Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago -, Biel
Rocha - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo
- Doutor Viana - Durval Angelo - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Quintão. - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Olinto Godinho - Padre João - Pinduca Ferreira - Roberto
Carvalho - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do
Ferrotaco - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Não houve: voto
contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda e destaquei 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 Deputádos:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Antônio Carlos Andada -

Rogério Correia - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira - Gil Pereira - Rêmolo
Aloise - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha - barlos
Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jô Moraes João
Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão 7 Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Olinto Godinho - Padre João - Pinduca Fe?reira -
Roberto Carvalho - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda n° 1.
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Questão de Ordem
O Deputado João Leite - 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°17/2004.)
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 "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Antônio Carlos Andrada -

Rogério Correia - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira - Gil Pereira - Rêmolo
Aloise - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo - Fábio Avelar -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Leite - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maria Tereza Lara
- Olinto Godinho - Padre João - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho -
Sebastião Navarro Vieira - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram 'não' 42 Deputados. Não houve voto
favorável. Está rejeitada a Emenda n° 2.Está, portanto, aprovado, em 10
turno, o Projeto de Lei Complementar n° 38/2003 com a Emenda n° 1. A
Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.337/2003, do Governador
do Estado, que institui e estrutura as carreiras do Sistema Estadual de
Saúde. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto
com as Emendas n

o
s 1 a 5, que apresenta. A Comissão de Saúde opina

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A

rÀ



834

Comissão de Administração Pública perdeu o prazo para emitir parecer. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projet na
forma do Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela rejeição das Emendas
n

o
s 1 a 5, da Comissão de Justiça, e do Substitutivo n° 1, da Comissão de

Saúde. A Presidência informa ao Plenário que as emendas
encaminhadas pelo Governador do Estado por meio das Mensagens nos
243 e 287/2004, publicadas em 15/6/2004 e 18/9/2004, respectivamnte,
foram incorporadas aos pareceres das Comissões de Saúde e de
Fiscalização Financeira e serão arquivadas, 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 Substitutivo n° 2, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do
Substitutivo n° 2, ficam prejudicados o Substitutivo n° 1 e as Emendas nos
1 a S. Está, portanto, aprovado, em 1° tumo, o Projeto de Lbi n°
1.337/2003 na forma do Substitutivo n° 2. A Comissão de Administração
Púbica.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.346/2003, do Governador
do Estado, que institui e estrutura as carreiras de Auditor Fiscàl 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 de
Fazenda. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Administração Pública, e pela rejeição da Emenda 

no 
1, da

Comissão de Justiça. A Presidência informa ao Plenário que as emendas
encaminhadas pelo Governador do Estado por meio da Mensagem n°
24112004, publicada em 5/6/2004, foram incorporadas ao parecer da
Comissão de Administração Pública e serão arquivadas, nos termos do
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inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jã Moraes.
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, caros Deputados e Deputadas,

esses projetos do plano de carreira vêm exigindo uma discussão intensa
nesta Casa. Inúmeras audiências foram realizadas, negociações que
envolveram não só os Deputados das respectivas comissões, mas
também as entidades sindicais. Estamos avançando na maioria deles,
sobretudo porque a Oposição tem consciência de que a votação do
conjunto dos planos de carreira é o pressuposto básico, fundamental para
que as tabelas cheguem aqui. Insistimos, criticamos, falamos que não
seria possível discutir plano de carreira sem tabela, já que ficaria uma
discussão absolutamente abstrata, sem nenhum significado prático. Há
dois anos estamos nessa situação, sem nenhum aumento para os
servidores.

Queria fazer algumas ponderações em relação a esse Projeto de Lei n°
1.346. Há oito meses, realizei uma audiência pública, quando foi feita
uma longa discussão acerca disso. Deixei de acompanhá-lo durante um
tempo, mas recentemente fui convidada a incorporar-me a esse processo
de discussão. E evidente que é um projeto complexo. Incorpora algumas
situações dos Fiscais, dos TTEs, dos ex-MinasCaixa e dos trabalhadores
que ficavam à revelia do Estado, sem situação funcional, prejudicando
sua carreira. Quais são os impasses desse último período? Cheguei a
declarar, numa mesa de negociação em uma das audiências, com a
presença do Secretário e do SINDIFISCO, que não encontrava nenhuma
possibilidade de entendimento. Evidentemente os sindicatos têm uma
concepção de Estado, a Oposição tem outra, e o Governo, outra.
Precisávamos de que naquele momento em que nos encontrávamos? A
Oposição se propôs a fazer uma discussão em que menos prejuízo
houvesse e menos direitos fossem perdidos na condução e na construção
dos planos de carreira. Duas entidades concordaram em que era
necessário o encaminhamento e a votação desse projeto, porque o que
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restava de negociação era bem menor. Durante a última negociação, o
SINDIFISCO considerou que as propostas de modificação do Governo
não contemplavam, na sua essência, as questões expostas pela
categoria. Enfrentamos a seguinte situação. Ficamos num impasse.

Ficamos num impasse, mas os planos de carreira têm de;! ser
aprovados. Então conversamos com o Secretário Luís Arnaldo e com a
sua assessora Jomara, alegando que era necessário, tendo em vista o
período legislativo que nos resta e que vai até o dia 17 próximo,
avançarmos um pouco mais numa votação em 10 turno; no entanto, Sr.
Presidente, Sr. Líder do Governo, há um compromisso firmado, na hesa
de negociações, para que as discussões e os ajustes continuem até a
aprovação do projeto em 2 0 turno.	 ir

O Deputado Chico Simões falou aqui sobre a avaliação do ITQp. O
Governo tem avançado nas negociações e cedido naquilo que é
fundamental para os Fiscais, ou seja, que a homologação do Delegado
Fiscal é condição e pressuposto para a conclusão da avaliação do ITCD,
tal como previsto lá.

A segunda e mais importante questão, caro Líder do Governo, é algo
que é fundamental e que diz respeito ao poder de polícia dos Fiscais. O §
30 do art. 40 está comprometendo a ação autônoma dos Fiscais na, sua
atividade de fiscalização, porque ele suspende esse poder e passa a
responsabilidade a um futuro regulamento, que sabe Deus, comd será
estabelecido, podendo ainda ficar sob a responsabilidade de Um Fhefe
que, feita a fiscalização e a autuação, poderá suspendê-la. Tratase de
um comprometimento da questão fiscalizadora, da essência da condução
dos projetos em curso.

Com o compromisso do Governo com a aceitação da emenda íque o
Deputado Chico Simões apresentou a respeito da avaliação do ITCD e
com o compromisso dos Secretários Fuad e Anastasia, do Lí&r do
Governo, das demais entidades e da Oposição, poderemos ir para o 20
turno, ou com o entendimento, ou com a decisão da Oposição de
derrubar essa cláusula que impede e fragiliza a fiscalização. Dessa
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forma, a Oposição encaminha a votação desse projeto em l' turno, na
compreensão de que haja entendimento não apenas em relação aos
Fiscais, mas também em relação às outras categorias, que também
necessitam de aprimoramentos. Estamos comprometidos com isso.
Assim, encaminhamos e votamos dessa forma.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho.
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Nesta oportunidade, ressalto o

empenho do Governo, de maneira inequívoca, nos planos de carreira do
funcionalismo público. Como disse a Deputada Jô Moraes, se eles não
trazem em seu bojo resultado imediato no tocante a questão salarial, que
também é uma preocupação do Governo, eles representam a realização
de um sonho acalentado há muitos anos pelo funcionalismo público: ver
as suas carreiras efetivas.

E o Governo dá mais esse salto, com o compromisso de, uma vez
sancionados pelo Governador Aécio Neves os planos de carreira, estarão
nesta Casa, para serem objeto de análise do parlamento, as tabelas
salariais e o projeto que estabelece a política remuneratória para os
funcionários públicos. Já foi tornado público um preceito intrínseco que
mostra a preocupação, e mais do que isso, que, não só esse Governo,
mas todos os governos subseqüentes terão que passar pelo crivo com
relação aos ganhos nominais do ICMS. Essa política remuneratória
estabelecerá, de forma cristalina, que parte dos ganhos do ICMS serão
canalizados pelos governos para atender às justas demandas do
funcionalismo público.

Fica aqui, também, a demonstração da seriedade com relação à
implementação da modernidade do Estado. A mola mestra é centrada na
valorização e na qualificação do funcionário público.

Em resposta à ponderação feita pela ilustre Deputada Jô Moraes, quero
dizer que a orientação deste Governo é levar à exaustão o entendimento
com relação a todas as matérias de sua iniciativa que passam pelo
parlamento. Nesse prisma e nessa orientação, estamos abertos a buscar
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a solução consensual, quando possível; se não, a solução democrática
de aqui, neste Plenário, resolver essas questões por meio do voto. Muito
obrigado. Era o que queria dizer, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como: se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo p° 1,
fica prejudicada a Emenda n° 1. Está, portanto, aprovado, em 1" turno, o
Projeto de Lei n° 1.346/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°1.908/2004, do Governador
do Estado, que cria a Bolsa de Incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico, destinada ao servidor público estadual. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na formS do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Educação opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscaliação
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de Educação.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerrase a
discussão.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Sras. Deputadase Srs.

Deputados, acompanhamos bem esse projeto na Comissão de
Constituição e Justiça, da qual fazemos parte.

Inicialmente, quero dizer que é importante a criação de bolsa de
incentivo à pesquisa pela FAPEMIG. Trata-se de uma valorização da
pesquisa, dos profissionais competentes e habilitados que temos no
Estado. No entanto, gostaríamos de fazer um questionamento.

Na própria exposição de motivos do projeto diz-se que não se espera,
para os próximos anos, uma melhoria da situação salarial dos servidores
públicos. O Governador diz que não há nenhuma expectativa de nielhoria
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salarial.
Deixamos, aqui, um apelo. Com o déficit zero, do qual discordamos

radicalmente, por acreditar que ele não existe, não podemos aceitar que
não haja nenhuma expectativa de melhoria.

Servidores, principalmente os do magistério, têm-nos procurado para se
informarem sobre essas questões. Vejam que o salário-base do P1, hoje,
é da ordem de R$21 100, portanto menos que um salário mínimo.

Então, fazemos um apelo a fim de que o Governo repense a questão
salarial dos servidores. Que venham, então, as tabelas para esta Casa.

Uma outra questão séria, apresentada pelo Governador na exposição
de motivos, é a seguinte: "A proposta não implica, forçosamente, ônus
financeiros para o Estado, já que os recursos poderão vir da própria
FAPEMIG, pelo remanejamento de programas, recursos e outros, ou por
acréscimos futuros ao orçamento da FAPEMIG quê mais se aproximem
do estipulado constitucionalmente".

Ora, eu disse isso na Comissão de Constituição e Justiça. O próprio
Governador, na justificativa desse projeto, afirma que o Estado não está
cumprindo a Constituição quanto aos recursos da FAPEMIG. Vemos que
não há amparo jurídico, com dados reais, para o anunciado déficit zero.
Se ele mesmo diz que não está cumprindo a legislação que trata dos
recursos da FAPEMIG, então, não há déficit zero. Mas, ao mesmo tempo,
quero elogiar esta Casa por apresentar uma emenda que certamente
será aprovada: "O servidor beneficiário da bolsa instituída por esta lei
poderá afastar-se das atribuições do seu cargo ou função no órgão de
origem, no período de desenvolvimento do projeto". Essa emenda
possibilita liberação ao profissional da FAPEMIG para realizar pesquisas.
Em Minas Gerais há grande potencial de estudiosos, de pesquisadores,
que devem ser valorizados. Eles são as pratas da casa. O nosso Estado
e o nosso País só progredirão por meio de investimentos na educação e
na pesquisa.

Registro o nosso voto favorável ao projeto, mas com essas
considerações, que até mesmo estão escritas no projeto. Não somos nós
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que estamos dizendo. Obrigada.
* Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, cada Deputado dá o•seu

enfoque. Na verdade, temos de elogiar o Governador Aécio Neves por
encaminhar um projeto de lei valorizando o corpo técnico' da
administração pública de Minas Gerais. Então, a bolsa de incentivo à
pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico valorizará os técnicos e, mais
uma vez, demonstrará reconhecimento pelo trabalho dos servidores
públicos.

A Deputada diz que a FAPEMIG não está gastando os recursos.
Ressalto que não é porque o Governo não tenha repassado os recursos,
mas porque ainda não gastou o percentual a que tem direito, previo na
Constituição. O Governo repassa os recursos à medida que ela gasta o
seu percentual. No primeiro momento, destinaram um valor exorbitante à
FAPEMIG, o qual não se conseguiu gastar. Depois, foi feita uma
correção, por meio de uma emenda à Constituição, e, ainda assim, a
FAPEMIG não tem gastado. Sem dúvida, essa emenda dará mais uma
chance, uma oportunidade, para que a FAPEMIG aplique o valor previsto.
E o Governo diz que, tão logo ela aplique, repassará o percentual previsto
na Constituição.

Quanto à questão dos salários - já foi dito pelo nosso Líder -, o
Governador está resgatando os planos de carreira, há muitos' anos
reivindicados pelos servidores. Mas temos de fazer as coisas por tapas:
o plano de carreira, as tabelas e depois a lei de remuneração. Só assim
fecharemos o ciclo, e os servidores terão tranqüilidade para ingreSsar na
carreira do Estado, sabendo aonde chegarão e quanto ganharão.
Vinculando-se essa questão ao crescimento de ICMS para os próximos
Governos. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, encaminho favoravelmente



841

ao Projeto de Lei n° 1.908, do Governador do Estado. Mas não posso
deixar de registrar que ouvi as palavras do Deputado que me antecedeu e
fiquei impressionado; não acreditei. Será que ele disse que o Governo
disponibilizou os recursos para a FAPEMIG e que ela não conseguiu
gastá-los? Isso é o maior absurdo.

Em todo o Estado, os estudantes reivindicam bolsas à FAPEMIG.
Realizamos algumas audiências públicas e vimos que o Governo do
Estado não cumpre o que manda a Constituição, não aplicando o
percentual previsto para a FAPEMIG e para a UEMG. Portanto,
solicitamos esclarecimentos ao Líder do Governo.

A pesquisa e a extensão são um dos compromissos que o Governador
Aécio Neves assumiu com a juventude e com os estudantes do Estado.
Infelizmente não cumpre o compromisso com os estudantes nem com a
UEMG nem com a FAPEMIG, de aplicar o percentual de 1% previsto na
Constituição. Além disso, não cumpre o compromisso de descentralizar a
UEMG, que possui "campi" avançados em várias regiões do Estado. O
Governador prometeu que haveria um "campus" da UEMG no Triângulo
Mineiro-aliás, a UEMG é gratuita em Belo Horizonte, mas não no interior-,
no Sul de Minas, na Zona da Mata, no vale e em todas as regiões do
Estado. Continuaremos com essa cobrança.

Encaminhamos favoravelmente ao Projeto de Lei n° 1.908/2004, mas
estamos atentos para cumprir o nosso dever como parlamentar, de exigir
do Governador o cumprimento das leis, principalmente da Constituição do
Estado, em que está prevista uma porcentagem para a UEMG no
orçamento do Estado e para a FAPEMIG, a fim de realizar pesquisas e
cursos de extensão. Além disso, que descentralize a UEMG em várias
regiões do Estado, com "campi" avançados.

Encontra-se aqui no Plenário o Prefeito eleito de Monte Carmelo. Um
"campus" da UEMG nessa cidade poderia garantir muito bem o
desenvolvimento do município e da região.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1, 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.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 10 tuflhlo, o
Projeto de Lei n° 1.908/2004 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão
de Educação.

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.981/2004, do Governador
do Estado, que dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores
pojiciais civis e militares, bombeiros militares e 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 Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. (-
Pausa.) 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 Administração
Pública.

Declaração de Voto
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, esse projeto que

aprovamos concederá reajuste aos servidores policiais civis e militares,
bombeiros militares e ocupantes de cargos de Agente de Segurança
Penitenciário.

O nosso Bloco PT-PCdoB apresentou uma emenda estendendo ao
conjunto dos servidores públicos o reajuste concedido aos policiais civis e
militares, bombeiros militares e Agentes de Segurança Penitenciários. O
aumento é muito pequeno, devido ao processo inflacionário, mas,
evidentemente, o aprovamos.

Os professores, os médicos, os trabalhadores da educação, da saúde e
do planejamento, enfim, os servidores públicos do Executivo não
obtiveram nenhum aumento. Houve somente um, estabelecido pala esse
setor. A partir de um acordo que selamos aqui, retiramos a emenda no 10
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turno, com a anuência dos outros partidos em assinarem conosco uma
emenda de igual teor para ser apresentada no 2 0 turno. E claro que cada
partido votará como deseja, ou seja, a favor ou contra a extensão do
reajuste. O nosso compromisso é fazer voltar no 2 0 turno a emenda que
se encontrava no 1° turno. Nós a retiramos para que o projeto não
percorresse um caminho muito demorado, pois deveria retornar à
Comissão. Então, ele está aprovado em 1° turno. Porém, no 2 0 turno,
apresentaremos uma emenda para que o reajuste concedido pelo
Governador aos policiais civis e militares, bombeiros militares e Agentes
de Segurança Penitenciários estenda-se aos demais servidores públicos,
enquanto, evidentemente, o Governo não remete a esta Casa a tabela
salarial tão prometida. Aliás, ele sempre a empurra para o ano seguinte.
Os servidores públicos estão sem piso salarial. Uma professora de 1°
grau está ganhando um piso menor que o salário mínimo, o que é um
absurdo no Estado. Pelo menos para se dar um alívio, enquanto a tabela
não vem, é necessário que esse reajuste seja estendido a todo servidor
público. Nosso compromisso é o de que essa emenda volte. Convidamos
os servidores públicos para, no dia da votação, solicitarem dos
Deputados a extensão desse reajuste a todo o serviço público.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 280/2003, do Deputado Sargento Rodrigues, que
institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas e dá outras providências. A Comissão de Segurança
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. Está,
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 280/2003 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.321/2003, do Deputado
Paulo Cesar, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Divinópolis o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
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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 .898/2004, do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito
com a Caixa Econômica Federal e a oferecer garantias para o fim que
menciona. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
dodo projeto na forma do vencido em P turno. Em discussão, o projeto? Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projetb. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o
Projeto de Lei n° 1.89812004 na forma do vencido em 1° turr)o. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°1.686/2004, do Governador
do Estado, que dispõe sobre o exercício da autoridade sanitária nas
atividades de vigilância sanitária e epidemiológica, auditoria do SUS e
regulação da assistência à saúde e cria funções gratificadas. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forrfia do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Saúde perdeu oprazo
para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comisso de
Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.686/2004

Dê-se ao art. 10 nova redação, a fim de que os Prêmios de
Produtividade sejam pagos também aos Diretores das Diretoias de
Ações Descentralizadas de Saúde - DADS -, nos maiores •yalores
apurados dos seguintes prêmios: Prêmio de Produtividade de Vigilância
Sanitária - PPVS -, Prêmio de Produtividade de Vigilância Epidemiológica
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e Ambiental - PPVEA - e Prêmio de Produtividade de Auditoria do SUS -
PPAUD.

Sala das Reuniões, de julho de 2004.
Dilzon Meio
Justificação: E de responsabilidade dos Diretores das DADS a

elaboração de toda a estratégia assistencial constante das ações de
saúde que deverão ser implantadas e implementadas nas macrorregiões,
nas microrregiões e, por último, nos municípios. Cabe ao Diretor avaliar e
viabilizar estas ações, considerando recursos, pessoal disponível,
transporte e material de consumo; motivar e acompanhar as equipes
técnicas junto aos municípios para que as ações sejam realizadas de
maneira satisfatória e consigam os resultados desejados; e ordenar todas
as despesas necessárias para a realização dessas ações.

Assim, trata-se de fazer justiça com os Diretores, uma vez que o
sucesso das ações depende também do seu envolvimento, e de reparar,
pelo menos em parte, a baixa remuneração que hoje recebem e que
poderá ficar aquém do que perceberão os seus subordinados
hierárquicos.

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 Dilzon Meio, que recebeu o n° 1, e que, nos termos
do § 20 do art. 188 do Regimento interno, encaminhou o projeto com a
emenda à Comissão de Administração Pública para parecer.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
1.893/2004, do Governador do Estado, que dispõe sobre a revisão do
Piano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período 2005-
2007 e dá outras providências. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Alberto Pinto Coelho, solicitando o adiamento da discussão 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°1.931/2004, do Governador
do Estado, que dispõe sobre a transformação de cargos do Quadro
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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.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando
o adiamento da discussão do projeto. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução

n° 1.726/2004, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindu&trial,
que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.
Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra ise a
discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
promulgação.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.796/2004, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
R$25.700.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da
Assembléia Legislativa do Estado. Em discussão, o parecer. No há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parec4r. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.
3B Parte

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2a Fase da Ordem
do Dia, a Presidência passa à 3a Parte da reunião, destinada à leitura de
comunicações e a oradores inscritos.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho.
• Deputado Roberto Carvalho - Obrigado. Presidente Rêmolo 'Aloise,

caros colegas, telespectadores da TV Assembléia, pessoas presentes,
hoje, o nosso objetivo é prestar contas do trabalho realizado pela
Ouvidoria Parlamentar.
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Todavia, antes de fazê-lo, solicito que se faça constar nos anais desta
Casa um elogio a todos os funcionários deste Poder, em particular, a um
funcionário de carreira que tem mais de 20 anos de Casa. Refiro-me a um
dos servidores que dignifica e honra o serviço público em todos os seus
níveis: Luís de Jesus. Conheço-o há muitos anos; sempre acompanhei
sua dedicação e competência. Durante esses dois anos, no processo de
implantação da Ouvidoria Parlamentar, convivi diretamente com ele.
Fiquei impressionado com o amor e com a dedicação com que realiza
suas ações, suas tarefas, em especial o trabalho que desenvolve aqui, na
Assembléia Legislativa.

Sou funcionário do DER. Há algum tempo, na história do País, o
servidor público era tido como pária da sociedade. A grande maioria dos
servidores públicos é composta de trabalhadores e trabalhadoras que
dignificam o serviço público. São responsáveis pelo funcionamento da
máquina em todos os seus níveis, em todos os Poderes. O querido amigo
Sargento Rodrigues conhece a dedicação de todos os funcionários e
funcionárias da segurança. Na pessoa do Sr. Luís de Jesus, homenageio
todos os funcionários públicos.

Solicito à Presidência que faça constar nos anais desta Casa um voto
de aplauso e de reconhecimento pelo seu trabalho. Ele já passou por
todas as promoções de mérito. Ademais, conforme dito, participou da
instalação da Ouvidoria Parlamentar. Muitos ficarão admirados, pois, de
fevereiro a dezembro de 2004, a Ouvidoria recebeu 2.464 casos ou
ocorrências.

As ocorrências mais comuns foram contra as Polícias Civil e Militar e
contra as Prefeituras de todo o nosso Estado. Houve também
reclamações contra o Estado, com precatórios. Falaram do mau
atendimento nas repartições públicas, nos postos de saúde do Estado e
no IPSEMG. Protestaram contra a má conservação de nossas estradas,
contra a CEMIG, contra as irregularidades em instituições de ensino,
contra o Governo Federal, contra a BHTRANS. Reclamaram da forma
como é feita a transferência de presos.
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Deputado Sargento Rodrigues, apareceram todos os casos: maus-
tratos, tráfico de drogas, denúncias contra o DETRAN e entidades
filantrópicas pertencentes ao Governo, fraudes em concurso público.
Foram várias as orientações. Nenhum dos casos que chegaram à nossa
Ouvidoria deixou de ser atendido e respondido, graças à abnegação e
presteza de todos os funcionários do Legislativo, na pessoa do Sr; Luís
de Jesus e dos funcionários do gabinete, particularmente pela! Sra.
Palowa, que acompanhou diretamente a Ouvidoria Parlamentar.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - V. Exa. citou a
BHTRANS. Existe algum caso em que o cidadão reclamante tenhâ tido
acolhida por parte de V. Exa., que conhece bem o funcionamento desse
órgão, que está sob o comando da Prefeitura? Eu, a Deputada Lúcia
Pacífico, o Deputado Doutor Viana e outros Deputados temos recebido
inúmeras reclamações sobre a BHTRANS. As reclamações contra a
BHTRANS foram concluídas?

O Deputado Roberto Carvalho - Todas. O entendimento da Mesa da
Casa e o nosso - está presente nosso competente Vice-Presidente
Rêmolo Aloise - é o de que Ouvidoria não tem o mesmo papelque a
Corregedoria. A função da Ouvidoria é acolher, orientar, informar e
buscar os problemas existentes em todos os órgãos sobre os quais se
fizeram reclamações. Fizemos questão de contactar cada 'brgão,
apurando os fatos e orientando o cidadão.

A Ouvidoria é um instrumento de cidadania, um elo entre o cidadão e o
Poder Legislativo. Para nós, o importante não é classificar o órgão pelo
número de denúncias recebidas. No mês de fevereiro, tivemos 264
ligações, cuias descrições temos aqui. Houve ligações também contra a
Agência Nacional de Transporte Terrestre. No mês de março, foram 187
ligações.

A Assembléia disponibilizou um número para todos os cidadãos e
cidadãs. Estamos contactando as Câmaras Municipais, e 1i assim
sucessivamente. Houve até reclamações sobre a transmissão dá nossa
TV Assembléia. Vejo ali nossos competentes repórteres, prbstando
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grande serviço ao nosso Estado pela TV Assembléia. Todos os
telespectadores querem receber nossa TV Assembléia, o que não
acontece em alguns locais. A reclamação é para que nosso canal chegue
em todos os lares e lugares. Não reclamaram da TV Assembléia.

Recebemos reclamações contra o INSS, contra o IPSEMG e sobre
votação no Plenário. No mês de julho, tivemos 308 ligações, cujas
discriminações tenho aqui, sobre TRE, lei do idoso, etc.

Presidente, a Ouvidoria, que agora está devidamente implantada, existe
para o conjunto da população. A Mesa já determinou, e estamos fazendo
um panfleto para prestar contas de todo o trabalho realizado nesses dois
anos pela nossa Ouvidoria Parlamentar. Divulgaremos tudo que foi feito,
assim como todos os procedimentos.

Entendemos que poderemos evoluir ainda mais nos próximos anos,
tanto para atender e receber as reclamações e os pedidos de
informações como, acima de tudo, para que a nossa Ouvidoria possa
promover cursos e seminários sobre as leis estaduais, para que ela seja
um instrumento de informação coletiva para o nosso Estado. Os nossos
seminários são transmitidos, ao vivo, pela TV Assembléia. Nossa missão
era implantar a Ouvidoria Parlamentar com esse espírito e com essa
finalidade.

Agradecemos à Mesa pelo apoio, na presença e na pessoa do
Presidente Mauri Torres, e aos funcionários da Casa, na pessoa do Luís
de Jesus, pela eficiência, pela competência e pela dedicação. Nos
próximos dois anos, com a nova Mesa a ser eleita e com o novo Ouvidor
ou nova Ouvidora que teremos, esperamos evoluir e ampliar, ainda mais,
este que é um dos instrumentos de cidadania e que hoje é uma
verdadeira conquista da sociedade: a Ouvidoria Parlamentar. Essa é a
nossa prestação de contas.

Agradeço ao meu querido amigo Deputado André Quintão, que cedeu a
sua vez para que eu falasse. Uma boa tarde a todos e um bom serviço a
todos nós.

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

Srs. Deputados, Sras. Deputadas e telespectadores que nos
acompanham pela TV Assembléia, subo à tribuna nesta tarde lpara
comentar a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria - ÇNI -,
realizada pelo IBOPE, no final do mês de novembro. Os resultados
mostraram o crescimento da aceitação e da avaliação positiv'a' do
Presidente Lula. A área mais bem avaliada do Governo Lula, em especial,
foi a de combate à fome e à pobreza. Houve uma avaliação positiva de
42%, sendo esse o item mais bem avaliado do Governo Lula.

O Governo Lula estava sendo atacado, inclusive pelo ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Pela pesquisa, quase metade da população
brasileira acha o Governo Lula muito melhor do que o Governo Fernando
Henrique. O Governo Lula tem, entre ótimo, bom e regular, mais dó 80%
da aprovação da população brasileira. Em todos os itens de desempenho
o Governo petista tem crescido. E sinal de que as ações do Governo
estão corretas na área de desenvolvimento e crescimento econômico. Há
alguns dias, esses itens foram apresentados com indicadores codcretos
de crescimento do PIB.

Só de postos de trabalho formais, de carteira assinada, neste ano,
foram gerados quase 2 milhões de empregos. Se a área econômica - e os
dados comprovam - vai bem, a área social também.

Até o Governador Aécio Neves quis tirar sua casquinha, dizendo, de
maneira deselegante, que a área do Governo que ia bem era a
terceirizada, enquanto a social e os demais setores iam mal. O ex-
Presidente chegou a taxar a área social de incompetente.

Vejam bem, a área social é a melhor avaliada. Conforme comentou o
Deputado e Líder Rogério Correia, os ataques a esse setor se dõvem à
preocupação dos setores conservadores - aqueles que privatiz'bram o
País; que não deram conta de dotá-lo de infra-estrutura energética e
rodoviária para alavancar o crescimento econômico; que ficarm oito
anos gerando recessão e desemprego -, pois sabem que a áreasocial é

li
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uma referência para os pobres. Eles são atendidos, por exemplo, pelo
Bolsa-Família. Apesar das críticas, injustas na maioria dos casos, e da
ação orquestrada que envolveu até o ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso com o objetivo de carimbar a pecha de incompetência no
Governo Lula, a área social foi a melhor avaliada, na pesquisa registrada
pelo IBOPE em novembro de 2004.

As ações de combate á pobreza e à fome foram majoritariamente
coordenadas pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à
Fqme, tão bem gerido pelo mineiro e Deputado Federal mais votado da
história de Minas, Patrus Ananias. Apesar de ter sido tão atacado e
criticado, sua área é a que se saiu melhor no Governo Lula. E por quê?
Porque, além de retomar o crescimento econômico, gerando quase 2
milhões de empregos este ano, o Governo Lula realiza o maior programa
de transferência de renda da história do Brasil, e um dos maiores do
mundo: o Bolsa-Família, que unificou quatro programas - o Vale-Gás, o
Vale-Alimentação, o Bolsa-Escola e o Bolsa-Alimentação -, atendendo a
quase 6 milhões de pessoas. No ano que vem serão 8,9 milhões de
famílias beneficiadas, e a previsão é atender a li milhões de famílias até
o final do Governo.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Admiro V. Exa., e já externei
esse sentimento por mais de uma vez. Conheço o trabalho sério que
desenvolve na área social, porém, preocupam-me algumas
considerações feitas. Elas nos fazem pensar que vivemos um momento
de grande justiça social, porque se passa a idéia de que o Governo faz
um grande programa social, com grande aprovação popular.

Nesta segunda-feira, o jornal "O Tempo" publicou matéria em que a
CNBB, instituição séria, fazia duras críticas aos programas, sociais do
Governo Lula, assim como o fazem organismos internacionais, como a
UNICEF. Agravaram-se os índices de pobreza, de desigualdade social,
de violência contra o menor e de trabalho infantil, bem como os
programas, em que pese a um processo publicitário arrojado. Talvez daí
tenha decorrido o resultado dessa pesquisa, haja vista que, no Brasil
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ainda existe publicidade formando opinião. Isso deve ser refletidô por
uma sociedade que busca boa qualidade de vida, não sendo massacrada
por processos publicitários. Isso ocorre em campanhas eleitorais, em que
se consome a idéia de que algo vai bem.

Tenho muito respeito pelo Ministro Patrus Ananias, mas creio qub ele
precisa valer-se de melhores assessorias. Não acredito em combte à
miséria feito por meio de mera doação de cestas básicas ou de vale-
família. Não se constrói família com vale, mas por meio de emprego, de
moradia e outros fatores que lhe ofereçam condições dignas, pará que
não dependa de mera doação do Governo.	 Ir

Faço minhas ponderações de forma equilibrada. O Governo tem seus
acertos, mas ainda há muito que se corrigir antes de se falar em
comemorar qualquer coisa. Quando a CNBB e a UNICEF, com a
independência e a autoridade que possuem, vêm a público criticar o
Governo no campo social, é sinal de que as coisas não vão tão` bem
conforme divulga a propaganda oficial, que induz as pesquisas.

Congratulo-me com V. Exa. pelo sério trabalho que tem feito à frente da
Comissão de Participação Popular e nas áreas sociais, e, dentro do
possível, sendo seu parceiro nessa luta. Obrigado.

O Deputado André Quintão - Obrigado, Deputado Domingos Sávio. O
Governo Lula está concluindo o seu segundo ano. Portanto, muita coisa
ainda será feita em várias áreas, especificamente na social, em que tem
mais formação e atuação histórica, mais constituída ao longo da trjetória
profissional e política.

Os programas de transferência de renda são base fundamental: para a
emancipação das famílias. E muito difícil uma família estruturar-se com
renda zero. E muito difícil uma criança ter um desempenho escolar
adequado com renda zero. E muito difícil combater a desnutriçãotinfantil
com renda zero. O País dos nossos sonhos é aquele em que cada
brasileiro, cada chefe de família, homem ou mulher, tenha)o seu
emprego, sua carteira de trabalho, seu sistema previdenciário, para que
possa, por meio de seu trabalho, de seu talento, de suas vocações,



853

prover-se e constituir sua família e o desenvolvimento de suas crianças.
Não é ainda o Brasil que temos. O Brasil que temos possui um enorme

fosso social; uma enorme dívida social acumulada, histórica, de 500
anos; e 50 milhões de brasileiros em situação de pobreza. Esse é o Pais
real com que o Governo Lula está lidando em seu cotidiano.

O programa Bolsa-Família é um programa cidadão, que cria condições
emancipatórias e distribui renda, porque, no Brasil, ela é altamente
concentrada. O programa foi objeto de polêmica em relação ao cadastro,
que é realizado pelas Prefeituras. Não há como o próprio Governo
Federal fazê-lo. Um Ministério com 600 ou 700 funcionários não
consegue fazer o cadastro em todos os municípios, podendo apenas
orientar e auxiliar.

Como alguns municípios têm Prefeitos mais sérios, uma infra-estrutura
técnica maior e uma sociedade civil mais organizada, com maior controle
social do que outros, o Ministério do Desenvolvimento Social tomou duas
providências fundamentais. Primeiramente, assinou um convênio nacional
com o Ministério Público, para que este, em cada município, possa
auxiliar o Governo no melhor uso do Bolsa-Família. Depois, baixou uma
portaria, delegando aos atuais conselhos municipais de assistência social
e aos comitês gestores, criados logo no inicio do Governo para tomar
conta do Fome Zero, poderes para realizar o controle do programa. E
mais, a partir de 1° de janeiro, com a posse dos novos Prefeitos, o
Governo Federal, junto com os Estados e os municípios, criará os
conselhos locais de controle social do Bolsa-Família, com representação
governamental e não governamental.

Não podemos concordar que as eventuais falhas do cadastro - cadastro
herdado do Governo anterior e feito pelos municípios - impeçam a
ampliação do número de famílias beneficiadas. Este é o debate que
precisamos fazer: refazer sim o cadastro, mas, paralelamente, permitir a
ampliação do número de famílias beneficiadas pelo programa e aprimorar
as chamadas condicionalidades - o acompanhamento escolar, o cartão
de vacinação, etc. Além disso, deve haver as demais iniciativas no âmbito
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da política de assistência, fortalecidas pela efetiva implantação do
Sistema único da Assistência Social, que permitam a emancipação
dessas famílias: iniciativas de geração de renda, de qualific&ção
profissional, de trabalho cooperativo e associativo, de apoio à pequdna e
à média agricultura familiar, enfim, todo um trabalho em rede que já.vem
sendo realizado pelo Governo Lula.

Nossa vinda aqui hoje não tem o objetivo de comemorar o resultado da
pesquisa. Queremos dizer que o ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso, como sempre, está muito distanciado da voz das ruas. Chamou
aárea social de incompetente, mas ela foi a mais bem avaliada. O
Governador Aécio Neves disse que o Governo Lula ia bem apenas nas
áreas em que terceirizou, mas isso não é verdade. Se ele pretende ser
candidato a Presidente, deve olhar com carinho a pesquisa, pois parece-
me que seu desempenho não está tão bom, apesar de toda a
propaganda do déficit zero.

A área social do Governo foi bem avaliada pela população. E rtiais, a
área econômica está gerando confiança: confiança no crescimento, na
geração de empregos e na capacidade do Presidente Lula.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado André Qijintão,
cumprimento-o e digo que avalio a situação como V. Exa.

E claro que o Governo do Presidente Lula tem muito a avançar. Somos
os primeiros a afirmar isso, pois desejamos mais avanços para o i Brasil.
Não dispomos de uma avaliação ufanista, como tem, às vezes, o
Governo do Estado, que até inaugura déficit zero, faltando apenas
descerrar urna placa, fazendo parecer que o Estado está às mil
maravilhas. E lógico que no País 'há muitos problemas. Afirmamts isso
desde a campanha do Presidente Lula, pois ele não dispõe de uma
varinha de condão capaz de fazer com que o País se torne um conto de
fadas. Dá muito trabalho e é muito difícil corrigir o País, pois foràm oito
anos de Governo neoliberal. As nossas empresas, os serviços e a
economia foram sucateadas. O País ficou sem prestígio, e os brásileiros
ficaram sem confiança. 0 Brasil encontrava-se em uma situação muito
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difícil. Em dois anos, fizemos o que foi possível. O primeiro ponto foi
resgatar a confiança do brasileiro no País. Atualmente, o Brasil é
respeitado também internacionalmente, com uma política externa que se
impõe. Não somos mais subservientes ao capital financeiro e ao
imperialismo norte-americano. O Brasil negocia com a China, como o
Japão, com os países da Europa e com o MERCOSUL, procurando
fortalecer-se. As viagens do Lula foram muito criticadas, mas foram
fundamentais para conceder credibilidade externa ao Brasil. Brincaram,
dizendo que o Lula vai e que o Lula vem, de avião, para lá e para cá, mas
ficou evidente que levou ao exterior a imagem de um país confiável. Esse
passo foi importante para aumentar as exportações, que proporcionam o
crescimento do País, que estava completamente estagnado. O Brasil
passou a ser respeitado no exterior.

Do ponto de vista da política econômica, conseguimos romper índices
extremamente negativos. A inflação era muito alta e, hoje, está em níveis
suportáveis e administráveis. Os juros estavam muito mais altos.
Continuam altos, pois são os mais elevados do mundo, mas estão muito
abaixo do que os que o falastrão, ex-Presidente da República, nos
deixou. Têm de ser reduzidos, mas recuperamos a economia, que passou
a crescer. Neste ano, comemoraremos quase 2 milhões de empregos
com carteira assinada. Portanto saímos da recessão econômica. O Brasil
já apresenta um crescimento de 5,3%. Os problemas sociais não foram
todos resolvidos, pois rateamos no início. Depois, o Ministro Patrus
Ananias assumiu. Dispomos de um programa social confiável, o Fome
Zero e o Bolsa-Família. Houve a junção em um único cadastro, que está
sendo aprimorado. E evidente que, com um cadastro de não sei quantos
milhões de famílias, enfrentaremos problemas, principalmente por ter sido
elaborado anteriormente, às pressas, e por ter sido eleitoreiro. Agora
estamos construindo um programa para o Brasil, que faz parte da
retomada do crescimento econômico, como divisão de renda e
sustentável. Temos de comemorar, porque o Brasil está ganhando
confiança. Assim, as mudanças virão em número maior. 0 Presidente
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Lula tem de atacar o problema do salário mínimo, para fazer crescr a
renda do brasileiro, e diminuir a tabela do imposto de renda, para a classe
médiamédia respirar um pouco, pois está arrochada, embora sua condição
tenha melhorado muito em nosso Governo. E preciso não renovar o
acordo com o FMI, para termos mais liberdade de ação. O Governo está
preocupado com isso, assim como o próprio Meireles, do Banco Central.
O Ministro Palocci tem dito que, continuando assim, não será necessário
renovar o acordo com o FMI. Enfim, o País está caminhando para os
trilhos, mas muito ainda há de ser feito na área da infra-estrutura. O
Presidente Lula já afirmou que o ano que vem será de aplicação em infra-
estrutura. Conseguimos fazer com que o FMI deixasse de cobrar um
superávit primário de 3 bilhões, mas temos de fazer mais que isso em
relação ao investimento em infra-estrutura. Há muito ainda a fazed mas
sabemos que isso é possível.	 II

Temos um Presidente, temos um Governo que pode e quer fazer. Não
podemos ceder de forma alguma àqueles que querem o retrocesso, que
acham que o povo brasileiro vai esquecer o Governo que teve no
passado, que desmantelou o País, desintegrou a Nação e que fez tudo o
que o imperialismo norte-americano e o capital financeiro internacional
quiseram. E preciso ir à frente, avançar, consolidar alianças, o que é
importante para a estabilidade política do Governo. Teremos sempre os
arautos da desgraça, aqueles que querem que essa política dê errado
para depois tentar afundar ainda mais nosso País. Isso não vingárá. O
povo brasileiro quer que essas mudanças persistam.

Quero parabenizar o Deputado André Quintão e evidentemõnte o
Governo do Presidente Lula, solicitando que não se contentem com os
resultados obtidos até agora, porque o nosso Brasil precisa dé muito
mais. O Presidente Lula tem o compromisso de dividir renda com 9, nosso
povo, fazendo um País mais justo, com igualdade e justiça social, cada
vez mais próximo do rumo do socialismo. E este o Governo que poderá
nos levar a um caminho de mais felicidade. Parabéns, Deputado André
Quintão.
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O Deputado André Quintão - Obrigado, Deputado Rogério Correia. É
exatamente nessa perspectiva de confiança e de apoio popular que o
Brasil está resgatando a sua auto-estima. Mas é evidente que existem
questões que podem e devem ser enfrentadas não só pelo Governo
Federal, mas também pelos Governos Estaduais. A pesquisa revelou
também uma preocupação permanente com a segurança pública. Mas
fica o esforço, o empenho e o reconhecimento pelo trabalho do
Presidente Lula, dos seus Ministros, dos Ministros de Minas Gerais -
Nilmário Miranda, Luiz Dulce, Patrus Ananias, WaIf rido dos Mares Guia -,
enfim, de todos aqueles que estão construindo com o povo brasileiro um
novo projeto de mudança que recoloca o Brasil nos trilhos. Há muito o
que fazer, e será feito, porque o Governo está no rumo certo e a
tendência é melhorar. Muito obrigado, Deputados, Deputadas, Presidente
Rêmolo Aloise.
* - Sem revisão do orador.

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência

encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as
reuniões especiais de logo mais, às 20 horas, e de segunda-feira, dia 13,
às 20 horas, bem como para a reunião extraordinária da mesma data, às
14 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 63 a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 9/12/2004

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Luiz Humberto Carneiro - Lançamento
de carimbo - Palavras do Sr. José Fernando Coura - Palavras do Sr.
Miguel Antônio Cedráz Néry - Entrega de placa - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Laudelino Augusto - Luiz Humberto Carneiro -

Weliton Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - As 20h15min,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Laudelino Augusto, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs Luiz
Antônio Fontes Castro, Superintendente da Secretarial de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, representando o
Governador do Estado, Or. Aécio Neves; Cláudio Scliar, Secretário
Adjunto de Minas e Metalurgia do Ministério de Minas e Energia; Enanoel
Martins Simões Coelho, Diretor do 3 0 Distrito do Departamento Nacional
de Produção Mineral; José Fernando Coura, Presidente da Câmara da
Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais, representando a FIEMG;
engenheiro e geólogo Pedro Carlos Garcia Costa, representãndo o
CREA-MG; Luiz Alberto Menezes Barreto, Diretor Regional dos Correios
de Belo Horizonte; Deputado Luiz Humberto Carneiro, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; e Miguel Antônio
Cedráz Néry, Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção
Mineral.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Srs. Dano Machado Rocha,

Secretário da Cooperativa dos Garimpeiros de Coromandel e Região -
COOPERGAC - e Vereador eleito por Coromandel; Saulo Faleiros
Cardoso, Prefeito de Monte Carmelo; do Sr. Ronaldo Corrêa Moreira,
Assessor do Delegado Regional do Trabalho; José Andrade de, Barros
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Filho, Diretor da Associação Comercial de Minas; Francisco de Assis
Ribeiro, Presidente da Bolsa de Diamante do Brasil; da Sra. Mônica
Almeida Hortas, Procuradora Federal; e dos Srs. José Mizael de Souza,
Vice-Presidente Executivo do Instituto Brasileiro de Mineração; Paulo
Nantes dos Santos, Presidente da Associação dos Engenheiros de
Minas; e Edward Abreu, advogado, ex-Diretor do 30 Distrito do DNPM e
ex-Deputado Estadual.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Departamento

Nacional de Produção Mineral - DNPM - pelo transcurso dos seus 70
anos de fundação.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Luiz Humberto Carneiro
Sr. Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão; Sr. Luiz Antônio

Fontes Castro; Sr. Miguel Antônio Cedráz Néry; Secretário Adjunto
Cláudio Scliar; Sr. Emanoel Martins Simões Coelho; Sr. José Fernando
Coura; engenheiro Pedro Garcia; Sr. Luiz Alberto Menezes Barreto;
demais autoridades; todos aqueles que nos assistem, boa-noite. A
homenagem de hoje pelos 70 anos do Departamento Nacional de
Produção Mineral - DNPM - é uma dessas grandes oportunidades que
Minas e a nossa Capital, Belo Horizonte, têm para conhecer melhor a
grandeza do compromisso e da seriedade do trabalho dessa autarquia
federal, que tem por finalidade promover o planejamento, o fomento da
exploração mineral e o aproveitamento dos recursos minerais e também
assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração
em todo o território nacional.

Solicitei esta reunião especial por perceber e reconhecer a competência
do DNPM na defesa de nossos tesouros minerais, nestes 70 anos de
atuação. Meu requerimento representa o agradecimento de todas as
entidades envolvidas com o setor da mineração. Representa também o
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reconhecimento do Governo de Minas e desta Casa à importância dessa
instituição para o desenvolvimento do Estado, que reflete na vida de bada
cidadão, de cada mineiro que, direta e indiretamente, é benef iciadoi pelo
setor mineral. Tudo o que o DNPM pode fazer para gerir o patrirônio
mineral brasileiro, de forma social, ambiental e economicamente
sustentável, em benefício da sociedade, temos a certeza de que o órgão
está cumprindo.

Sabemos que, em termos de área e exploração mineral, Minas sai na
frente. Somos ricos em bens minerais, em qualidade, quantiddde e
variedade. Minas se destaca na produção e na exploração de diamantes,
ametistas e tantas outras pedras preciosas, como também na exploração
de minério de ferro, ouro, alumínio, zinco, manganês, niôbio, calcário e
muitos outros. Por essa característica, acabamos sendo um dos Estados
mais beneficiados pelas ações do DNPM.

O Brasil precisa da mineração para assegurar a balança comercial em
termos de exportação, e Minas conta com a produção mineral para
desenvolver sua economia. Segundo pesquisa dos indicadores industriais
realizada pela FIEMG, em relação a setembro de 2003, o faturamento da
indústria mineira apresentou crescimento de 11,40% devido à elevação
das vendas internas e externas. Além da indústria de transformação, esse
resultado foi provocado pela indústria extrativa mineral.

O crescimento de 4,31%, no acumulado do ano, foi provocado pelo
aumento das exportações e, principalmente, das vendas para o mercado
interno.

Em relação ao mesmo período, a indústria mineira apresentou uma
elevação de 7,57% no nível de emprego. Um dos setores a se
destacarem, com as maiores taxas de crescimento, foi o de minerais não
metálicos, que sozinho cresceu 8,72%. O aumento da produção resultou
na expansão do emprego na indústria extrativa mineral e no eetor da
metalurgia.	 II

Se por um lado Minas ganha, por outro, perde ou pelo menos deixa de
ganhar. Vale comentar uma matéria recente publicada no jomal "Estado

rÃ
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de Minas", segundo a qual o cerco se fecha contra os especuladores das
áreas de diamantes em Minas. A Promotoria do Meio Ambiente do
Ministério Público de Minas Gerais e o DNPM oficializaram parceria para
tentar conter investidas de empresas e de empresários que garantem o
alvará de pesquisa e de exploração do solo do Estado, mas, na verdade,
vivem da especulação e do comércio dessas licenças. O DNPM e o
Ministério Público estão empenhados em resolver os principais problemas
da exploração de diamantes no Estado, principal centro de tráfico e
contrabando de pedras, conforme investigações da Polícia Federal. Para
isso, propõe-se encontrar uma forma de os garimpeiros sobreviverem
dentro da lei e, ao mesmo tempo, protegerem o meio ambiente.

Essa atitude do DNPM é bastante louvável, pois possibilitará mais
recursos para o meio ambiente e retirará os garimpeiros da ilegalidade.
Afinal, o Estado deixa de arrecadar muito com o tráfico de pedras. Isso
faz com que Minas e o Brasil saiam perdendo.

Reconhecemos o valor do DNPM também na cobrança da
Compensação Financeira por Exportação Mineral - CEFEM -, imposto
federal que é repassado para os Estados e os municípios. Com a
CEFEM, toda a mineração legalizada beneficia a região de origem,
permitindo que os Prefeitos apliquem esses recursos em benefício da
comunidade.

Não pretendo falar aqui apenas do bom desempenho do ONPM, mas
também da preocupação dessa instituição com a vida humana, quando
trata de assegurar a saúde do trabalhador, preocupando-se com a sua
segurança. A atuação do DNPM nesse setor também é brilhante. Junto
com grandes empresas que se destacam pela excelência de seu
trabalho, foram criadas comissões para ajudar a orientar as pequenas e
as médias empresas que possuem menos recursos e menor infra-
estrutura.

E bom lembrar também que o sucesso da instituição é proveniente do
trabalho realizado por seus dirigentes nesses 70 anos de trajetória
vitoriosa. Esses dirigentes sempre se pautaram pela continuidade

rs
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administrativa, ética, responsabilidade social, eficiência e excelência nas
suas realizações. Daí provém o sucesso do DNPM. A todos eles, a npssa
homenagem e a nossa admiração, que também se estende: aos
servidores públicos dessa instituição. Parabéns ao DNPM, ao público
presente e aos nossos telespectadores. Muito obrigado.

Lançamento de Carimbo
O locutor - Neste instante, a Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos - EBCT - prestará sua homenagem ao DNPM por ocasião dos
seus 70 anos de existência. O Brasil possui extensão e diversidade
geológica que o habilitam a produzir toda a ampla gama de minerais e
garantem posição de destaque para a indústria mineral brasileira no
mercado mundial. Graças à efetiva atuação e acompanhamento do
DNPM, o Brasil é o segundo maior exportador líquido, com efeitos
positivos em toda a cadeia produtiva, gerando empregos e promovendo o
desenvolvimento regional. Os Correios participam das festividades , desta
noite, com o lançamento de um carimbo postal comemorativo dbs 70
anos do DNPM. O carimbo comemorativo é emitido pelos Correios em
ocasiões especiais. E uma marca filatélica que, aposta em um selo,
caracteriza o franqueamento da correspondência, perpetuando o motivo,
a data e o local em que o evento é realizado. Até o dia 20 de dezémbro,
todas as correspondências postadas no Centro Filatélico da Agência de
Correios JK, a Agência Central localizada na Av. Afonso Pena '1111,2701
receberão essa marca, que certamente, em breve, fará parte do acervo
das coleções de filatelistas do mundo inteiro. Para obliterar as cadelas de
lançamento, escolhemos o selo Riquezas Minerais, que traz em sua
imagem o topázio imperial e a granada, com seus aproveitamentos
comerciais e artísticos. Convidamos o Sr. Luiz Alberto Menezes Barreto,
Gerente Regional dos Correios de Belo Horizonte, para con1uzir o
lançamento do carimbo dos 70 anos do Departamento Nacional de
Produção Mineral.

- Procede-se ao lançamento do carimbo.
0 locutor - Para efetuar a primeira obliteração na cadela oficial de
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lançamento dessa emissão comemorativa, convidamos o Chefe do 3°
Distrito do DNPM em Minas Gerais, Sr. Emanoel Martins Simões Coelho.

- Procede-se à obliteração.
O locutor - Para a segunda obliteração, convidamos o Exmo. Sr.

Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José
Carlos Carvalho.

- Procede-se à obliteração.
O locutor - Para a terceira obliteração, convidamos o Deputado Luiz

Humberto Carneiro, autor da proposta desta homenagem ao DNPM.
- Procede-se à obliteração.
O locutor - Finalizando, convidamos o Deputado Adelmo Carneiro Leão,

Presidente desta reunião para fazer a próxima obliteração.
- Procede-se à obliteração.
O locutor - Lembramos que o Carimbo Comemorativo dos 70 Anos do

DNPM estará à disposição dos interessados a partir de amanhã na
Agência Central dos Correios, na Avenida Afonso Pena, 1.270.

Palavras do Sr. José Fernando Coura
Prezado amigo Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2°-Vice-Presidente da

Assembléia, representante do Presidente Mauri Torres; prezado Luiz
Antônio Fontes Castro, Superintendente da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, representando o
Governador Aécio Neves; Miguel Antônio Cedráz Néry, Diretor-Geral do
DNPM; Cláudio Scliar, Secretário Adjunto de Minas e Metalurgia,
representante do Ministério de Minas e Energia; prezado Emanoel,
Diretor do 30 Distrito do DNPM; nosso colega Pedro Garcia,
representando o CREA-MG; Luiz Alberto Menezes, Diretor dos Correios
de Minas Gerais; e amigo Deputado Luiz Humberto Carneiro. Saúdo
ainda os Deputados Laudelino Augusto, além de algumas figuras que
passaram pelo DNPM, como o Edmilson Mesquita, Diretor em Belém;
Fernando Lage, Subsecretário de Desenvolvimento Minerometalúrgico e
Política Energética; José Mendo, Embaixador em Brasília, Vice-
Presidente Executivo do IBRAM, senhoras e senhores, a palavra da
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FIEMG é singela e rápida. O DNPM tem muito a ver com a história de
Minas Gerais, porque nasceu da vontade de um grupo de pessoas! que
passou por Ouro Preto. Foi de lá que surgiu a idéia, no Governo Getúlio
Vargas, de se criar o Departamento Nacional de Produção Mineral, então
vinculado ao Ministério da Agricultura.	 ii

Ao longo dos 70 anos dessa instituição, podemos citar vários trabálhos
relevantes para o desenvolvimento do Brasil. Por lá passaram figuras
como Luciano Jaques de Morais e Djalma Guimarães, pai da geologia
brasileira e nosso maior geólogo. O DNPM teve um papel fundamental ao
divulgar o perfil econômico dos bens minerais, ao participar do Plano
Decenal de Desenvolvimento da Mineração e ao ampliar atividades no
Projeto Carajás, no Sul e no Centro-Oeste. Portanto, ao completar 70
anos, a única consideração que a indústria de Minas faz é dirigida aos
Deputados presentes, em especial ao Adelmo, Luiz Humberto e
Laudelino Augusto. O que temos de fazer é unir torças para apoiar o
Governo Federal na modernização do DNPM, com a colocação de
equipamentos que agilizem a condução das suas atividades, além da
adoção de um plano de carreira adequado, contratando funcionários que
possam atender à dimensão continental do Brasil. Portanto, a indúdria de
Minas pede, Deputados, que os senhores, juntamente com a F1IEMG,
busquem a qualificação dessa instituição junto ao Presidente LiMa e à
Ministra Dilma.

Só com um DNPM totalmente equipado e estruturado, com funcionários
bem remunerados, teremos uma mineração forte no Brasil.

E oportuno lembrar que a Ministra Duma está lançando 2005 como o
ano da mineração. Portanto este não é o momento de criticar e abar
com o que existe. Pelo contrário: a indústria de Minas está unida ao
DNPM, aos companheiros da indústria mineral e, principalmente, aos
parlamentares, para lutar pela reformulação e pela modernização do
DNPM.

Quis o legislador brasileiro que o ONPM fosse nada mais nada menos
que o guardião dos recursos minerais. A Constituição Federal diz que os
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recursos minerais pertencem à União, e o DNPM é o guardião dessa
responsabilidade. No entanto, para ser guardião perfeito, trabalhando de
acordo a necessidade do povo, precisa estruturar-se.

Mais uma vez, parabenizo o Dr. Miguel pela condução que vem dando
ao DNPM e ao companheiro Emanoel, amigo e parceiro da indústria de
Minas Gerais, e peço ao Dr. Cláudio Scliar que leve ao Dr. Giles e à
Ministra Dilma o nosso abraço.

O DNPM pode contar com a FIEMG. Que, nos próximos 70 anos, o
DNPM seja cada vez mais produtivo e se coloque à altura do setor
mineral brasileiro! Muito obrigado.

Palavras do Sr. Miguel Antônio Cedráz Néry
Exmos. Deputado Adelmo Carneiro Leão, representando o Presidente

desta Casa, Deputado Mauri Torres; Superintendente da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, representando o
Governador de Estado, Dr. Aécio Neves; Secretário Adjunto de Minas e
Metalurgia do Ministério de Minas e Energia, Cláudio Scliar, recentemente
empossado como Secretário Adjunto de Geologia, Mineração e
Transformação Mineral; Emanoel Martins Simões Coelho, Diretor do 30
Distrito; José Fernando Coura, Presidente da Câmara da Indústria
Mineral do Estado de Minas Gerais, representando a FIEMG; Pedro
Garcia, engenheiro e geólogo, representando o CREA-MG; Luiz Alberto
Menezes Barreto, Diretor Regional dos Correios de Belo Horizonte;
Deputado Luiz Humberto Carneiro, autor do requerimento que deu origem
a esta solenidade, senhoras e senhores, é para mim muito gratificante
estar mais uma vez aqui em Belo Horizonte, Capital das Minas Gerais,
berço da mineração brasileira, onde tudo começou.

Inicialmente, em nome do corpo diretivo e dos servidores do DNPM,
agradeço esta homenagem que a Assembléia Legislativa do Estado
presta ao DNPM, pela passagem dos seus 70 anos.

O papel da indústria da mineração como supridora das demandas da
sociedade por matérias-primas minerais é inquestionável, bem como a
sua função no desenvolvimento regional e na inclusão social.
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Esses aspectos se inserem nos principais desafios do Governo Federal,
estabelecidos no PPA 2004-2007, por um Brasil de todos, na perspectiva
de retomada do desenvolvimento social de forma sustentada e baseada
na adoção de um modelo de mercado de consumo de massa.

As políticas deste Governo, no plano geral, visam consolidar a
estabilidade econômica, condição necessária para a retomadS do
desenvolvimento do País. No plano específico do setor mineral, é
determinação restabelecer o papel formulador de política mineral no
âmbito do Ministério de Minas e Energia, redefinindo um novo ciclo de
crescimento para o setor.

As ações deste Governo, na perspectiva da estabilidade econ6mica,
têm-se confirmado. Em 2004, revelamos um crescimento do. PIB,
estimado aproximadamente em torno de 5%, e da própria indústria em
tomo de 7%. As nossas reservas cambiais já somam
US$90.000.000.000,00. A inflação está sob o mais absoluto controle.

Nessa linha da estabilidade econômica, estamos criando pilares para
que seja possível elevar o poder de consumo da população, sem inflação,
o que ensejará um conseqüente aumento do consumo das matérias-
primas minerais pela indústria de transformação, bem corro da
construção civil.

Redescobrir a potencialidade mineral do País é uma prioridade, O
Governo Federal já começou a reverter esse quadro de estagnação a
partir da retomada do programa de levantamentos geológicos de bases e
aerogeofísicos, em áreas de grande aptidão prospectiva.

Estamos convencidos de que o Brasil poderá diversificar e ampliar sua
pauta mineral, produzindo muito mais riqueza e desenvolvimento para
nosso País. Mas, se o Estado não faz a sua parte e não investe, por
exemplo, na geração de novos dados geológicos, geoquínlicos e
geofísicos, como atrair investimentos privados nacionais e internacionais
para o setor mineral? O Brasil não investia sistematicamente nesse
campo desde 1979.

Em 2004, no atual Governo, retomamos o programa aerogeofisico,
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executando levantamentos em mais de 150.000km 2 do território brasileiro,
por meio do Serviço Geológico do Brasil e de convênio com diversos
Estados.

Já em 2005, o Ministério de Minas e Energia estará investindo cerca de
US$21.000.000,00 na produção de novos mapas geológicos e na
contratação de levantamentos aerogeofísicos. Esses recursos, já
incluídos no orçamento, representam um aumento de 400% em relação
aos investimentos realizados pelo Ministério de Minas e Energia em 2002.

O resgate do papel ativo do Estado brasileiro na gestão de seus
recursos minerais inclui a reestruturação dos seus agentes setoriais. O
DNPM está sendo modernizado e fortalecido como instituição pública de
fomento ao setor mineral.

Essas ações de governo são fundamentais para revitalizar o setor,
composto por inúmeros profissionais e empresas, que terão a
oportunidade de participar da ampla rede de serviços necessária para
executar as tarefas de mapear um território continental como o Brasil. A
nossa expectativa é que sejam criadas novas oportunidades de trabalho,
com a valorização dos profissionais que atuam no setor.

Meus senhores, minhas senhoras, nesses 70 anos de existência, o
DNPM muito tem feito pelo desenvolvimento da mineração brasileira.
Entre as diversas contribuições do DNPM ao desenvolvimento do setor
mineral brasileiro, não podemos esquecer que o primeiro poço de
petróleo brasileiro foi descoberto pelo DNPM, em Lobato, na Bahia, em
1939.

O setor mineral, incluindo a primeira transformação, atualmente
responde por parcela expressiva do PIB, correspondendo, em 2002, ao
total de US$38.000.000.000,00. A importância do setor mineral para o
País é ainda observada pela sua participação na balança comercial, em
que é revelado o saldo do exercício de 2003 de US$7.500.000.000,00,
contribuindo, portanto, com 30% do saldo comercial brasileiro de
US$24.800.000.000,00 no referido exercício. Contudo, a real contribuição
do setor mineral à economia brasileira pode ainda ser medida,
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considerando-se o efeito multiplicador de uma relação de 1:10, obtido na
agregação de valor das matérias-primas minerais destinadas à
transformação por processos industriais e do seu conseqüente efeito
multiplicador na geração de empregos, que é 1:13 para cada emprego
gerado na mineração.

Entre suas atribuições como órgão responsável pelas concessõés, o
DNPM também exerce a fiscalização e o controle das atividades de
pesquisa e lavra em todo o território nacional. Atualmente,' são
23.000.000ha outorgados para pesquisa, visando à descoberta de novas
jazidas e 3.000.000ha para atividades voltadas à produção mineral.

Em decorrência dos recursos minerais não serem renováveis, é preciso
capacitar o DNPM para monitorar, controlar e fiscalizar o uso do subsolo
brasileiro, de modo a impedir a atividade ilícita, promover a exploração
controlada e garantir a utilização de suas riquezas pelas futuras
gerações.

Ao longo de sua história, o DNPM tem buscado cumprir o seu 'papel:
gerir os bens minerais em benefício da sociedade.

No entanto, no afã de atender à política do Estado mínimo emprendida
pela administração federal no Governo anterior, passaram oito anos
discutindo a questão institucional do DNPM: se o transformavam em
agência ou não.	 II

Quando assumimos, mostramos aos pares do novo Governo que, para
reerguer o DNPM, não seria preciso alterar sua natureza jurídica. Bastaria
fortalecer o órgão, modernizando-o institucionalmente. O Govemo
entendeu e nos ofereceu a oportunidade de construir esse processo com
o apoio integral da Ministra Dilma Rousseff.

O DNPM, desde a sua transformação em autarquia, em 1994, não
obteve as verbas necessárias para garantir a sua devida estruturação
administrativa. E inadmissível que essa autarquia, com representação em
25 Estados, só agora venha a ser interligada em rede, após a contratação
do SERPRO, nesta gestão. Esse trabalho foi concluído em julho último.

Estamos assim implementando um processo de modernização

rÀ



869

institucional e de gestão do ONPM, com o objetivo de dotar o órgão de
instrumentos que possam dar à sociedade as respostas que espera do
poder público, com agilidade, transparência, eficiência e eficácia. As
ações de modernização administrativa e tecnológica do DNPM permitirão
ao investidor, interno ou externo, vislumbrar a estabilidade institucional
necessária, proporcionando segurança jurídica nos processos de outorga.

A implantação desse projeto de modernização do DNPM, além de
possibilitar tal capacitação, trará inúmeros benefícios para a
administração pública e para a sociedade em geral, uma vez que teremos
uma nova dimensão de trabalho com o uso da tecnologia para gestão das
áreas de outorga e fiscalização minerária.

Nessa perspectiva, um dos fatores mais importantes é a valorização da
força de trabalho. Criou-se um plano de carreiras para os servidores, com
salários compatíveis com os de mercado. Além disso, passamos a
garantir a realização de concurso público para ingresso de novos
servidores. Para o exercício de 2005, prevemos criar cerca de 350 novos
cargos a serem ocupados oportunamente.

Na última terça-feira, o Presidente da República Luís Inácio Lula da
Silva encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei que dispõe sobre
o plano de cargos e carreiras do DNPM, permitindo-nos afirmar, portanto,
que aquele sonho hoje já se torna realidade.

Com o resultado do processo de modernização, que está a pleno vapor,
em dois anos tivemos um incremento de 73% na arrecadação da
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais-CFEM -,
valores repassados mensalmente aos mais de 1.700 municípios
mineradores do País. O índice de adimplência em relação à Taxa Anual
por Hectare, que em 2002 era de 62%, passou para 74,2% agora em
novembro, evoluindo de R$18.000.000,00 para R$25.000.000,00, o que
garante parte do custeio da autarquia. Há dois anos, um alvará demorava
em média sete a oito meses para ser expedido, sendo que hoje o mesmo
processo demora de três a quatro meses. A nossa meta em 2006 é fazer
com que esse alvará seja expedido em tempo real, 'on-line", na Internet.
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Isso somente para citar alguns resultados já obtidos com o processo de
modernização da autarquia.

Portanto, não podemos admitir que o DNPM venha sofrer tentativas de
desmoralização, como aconteceu em certas declarações veiculadas na
imprensa deste Estado, recentemente.

Senhoras e senhores, o DNPM entende que, com sua modernização,
irá dar sua parcela de contribuição ao desenvolvimento sustentável do
nosso País, outorgando e fiscalizando a atividade de mineração com
maior eficácia, gerando emprego e renda para o nosso povo. Quero
garantir aos senhores e às senhoras que, definitivamente, o DNPM está
engajado nesse novo projeto nacional de construção empreendido pelo
Presidente Luís Inácio Lula da Silva.

Para finalizar, mais uma vez quero agradecer à Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais por essa bela homenagem, desejando a todos
um feliz Natal e próspero Ano Novo. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Sr. Presidente fará a entrega ao Sr. Miguel

Antônio Cedráz Néry de placa alusiva a esta homenagem, dom os
seguintes dizeres: (- Lê:) "Criado em 1934, o Departamento Nacibnal de
Produção Mineral - DNPM - sempre teve como metas a valorização da
geodiversidade do País, o desenvolvimento sustentável da mineração,
nos seus aspectos social, econômico e ambiental, e o incentivo à
economia mineral cooperativa e solidária. A Assembléia Legislativa de
Minas presta sua homenagem ao DNPM e o parabeniza pela eficiência e
pelo sucesso nesses 70 anos de trabalho."

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

Exmos. Srs. Luiz Antônio Fontes Castro; Miguel Antônio Cedráz Néry;
Cláudio Scliar, nosso grande amigo, pessoa profundamente
compromissada em fazer do Brasil um país melhor para todos. Não tenho
dúvida quanto ao que o Sr. Fernando Coura disse, de que o DOM é um
espaço de defesa do interesse nacional e de respeito à dignidadé de seus
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trabalhadores, aqueles que sustentam e promovem o DNPM. É uma
alegria tê-lo conosco; Emanoel Martins Simões Coelho; José Fernando
Coura, meu amigo. Tenho convicção de que seu desejo de ter um DNPM
melhor já está sendo realizado por nosso Presidente Lula. Ao final deste
Governo teremos um DNPM mais fortalecido e mais amplo, profundo
defensor dos interesses de nosso País; Pedro Garcia, meu amigo, que
continua dando grande contribuição a esta Assembléia; Luiz Alberto
Menezes Barreto, é uma alegria tê-lo conosco; Deputado Luiz Humberto
Carneiro, colega e amigo, autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade; Edvar Abreu, colega ex-Deputado desta Casa; e meu
companheiro de partido, Deputado Laudelino Augusto, um dos mais
brilhantes e dedicados Deputados desta Casa. Posso dizer, Laudelino,
que o nosso partido, a nossa bancada e a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais estão enriquecidos com a sua contribuição, nesse setor, por
sua presença e seu compromisso de trabalho na Casa. Cumprimento
todos os presentes, é uma alegria muito grande recebê-los; as
telespectadoras e os telespectadores da TV Assembléia; as servidoras e
os servidores desta Casa, competentes e dedicados. Se a Assembléia
está, a cada dia, mais forte e transparente, isso se deve muito aos seus
servidores, que são muito bem-preparados. A Assembléia Legislativa de
Minas Gerais tem um corpo técnico aliado a um profundo compromisso
político e social que orgulha Minas Gerais e o Brasil.

Minas Gerais, que ostenta no próprio nome «registro de sua vocação
mineradora, vocação que determinou nossa história e nossa grande
contribuição para a economia e o desenvolvimento do Pais, tem
excelentes razões para comemorar os 70 anos de existência do
Departamento Nacional de Produção Mineral.

E o minério que nos tem trazido momentos de grande impulso, também
político e social, cerne de grandes aventuras, do ouro da Inconfidência ao
ferro que gerou a Vale do Rio Doce ou a nossa pujante siderurgia, com
ênfase na exportação de aço.

As riquezas minerais imprimem o destino do Estado e seu diálogo com
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o mundo. E, com muito orgulho, nossos cidadãos trazem o nome de
mineiros.

Assim, a história do DNPM é estritamente ligada à nossa própria
história. Com a missão de gerir o patrimônio mineral brasileiro, bom
destaque cada vez maior para os aspectos social, ambiental e., de
economia sustentável, o Departamento partilha de nosso próprio
compromisso com o futuro.

Em última instância, a regulação de nosso patrimônio mineral visa ao
benefício de toda a sociedade, tanto do Estado quanto do País. O DNPM,
ao longo de sua trajetória, e agindo no interesse maior da Nação, :tem
sido, efetivamente, uma instituição de excelência.

É herdeiro, ainda na época do Império - quando o Brasil se consolidava
como Nação e como Estado -, da Seção de Mineralogia, Geologia e
Ciências Exatas do Museu Nacional.

Assumiu, então, a responsabilidade pelos estudos e pelos despachos
da mineração e da legislação, abrangendo a exploração e o seiviço
geológico, os estabelecimentos metalúrgicos e escolares de Minas. [

Recebendo a denominação atual em 1934, pautou sua continuidade por
um caminho peculiar, no qual se reconhece a fidelidade aos altos valores
que orientam sua gestão.

Têm sido seus pontos permanentes de orientação a ética, a
continuidade administrativa, a imparcialidade, a criatividade e a iniciativa,
conduzidas pelo seu prestigiado corpo técnico.

Promovendo o planejamento e o fomento da exploração mineral,
acompanhando as pesquisas geológicas e a tecnologia mineral, o
Departamento também fiscaliza os exercícios da atividade de mineração
em todo o território nacional, formulando e propondo diretrizes políticas
para a área.

Hoje, distingue-se, em consonância com sua tradição, pela grande
lealdade à função de Estado que exerce, marcada pela transparência,
pela credibilidade e pela responsabilidade social.

E por tudo isso que temos a honra e a alegria de promover esta
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reunião. A Assembléia, que representa o povo mineiro, tem grande
afinidade com o Departamento Nacional de Produção Mineral e também
se enaltece com sua belíssima história. Muito obrigado.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos demais
convidados os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e
os Deputados para a reunião extraordinária de segunda-feira, dia 13, às
14 horas, e para a reunião especial na mesma data, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 22 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

isa LEGISLATURA, EM 23/11/2004
As 9h45min, comparecem no Auditório da Câmara Municipal do

Município de Teófilo Otôni os Deputados Sargento Rodrigues, Rogério
Correia e Marcelo Gonçalves (substituindo este ao Deputado Alberto
Bejani, por indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, a Deputada Maria José Haueisen.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sargento
Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente convida a compor a
mesa dos trabalhos o Vereador Valmir Ribeiro de Abreu, representando o
Vereador Nélson Eustáquio, Presidente da Câmara Municipal de Teófilo
Otôni, e registra a presença dos Vereadores Norton Neiva, Elguita Wruk,
Wany Amaral, Ten. Machado, Mila e Taquinho (Vereador eleito); dos Srs.
Warley Sampaio Silva, oficial do Ministério Público; Valdemiz Vieira
Santos e Jailson Ferreira Pacheco, Delegados; e também de
representantes da imprensa local. O Presidente informa que a reunião se
destina a debater, em audiência pública, possíveis irregularidades
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ocorridas na penitenciária do Município de Teófilo Otôni, e, como autor do
requerimento que deu origem à reunião, tece suas considerações iniciais.
Em seguida, passa a palavra aos Srs. Wilson de Jesus, Antônio Nunes
Jardim, José Alberto Gomes Ramos, Antônio Carlos Pereira, Wdsiey
Amaury Shuts e Ecio Evangelista Lemos, agentes penitenciários, elElio
da Mota Leal, Diretor da Penitenciária de Teófilo Otôni. Os convidados,
cada um por sua vez, fazem suas considerações iniciais, e, em seguida,
respondem às perguntas dos parlamentares presentes. A seguir, usam da
palavra, conforme ordem de inscrição realizada, as Sras. Zeralda
Andrade, Defensora Pública Substituta, e Dilene Santos Vieira, irmã do
detento Dilton Santos Vieira. A Presidência registra que os Srs. Ágílio
Monteiro Filho, Subsecretário de Administração Penitenciária! da
Secretaria de Estado de Defesa Social; e Mário Rogério de Oliveira,
Promotor de Justiça da Vara de Execuções Penais de Teófilo Otôni,
convidados a participar da reunião, não compareceram. Na 33 Fasb da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições
da Comissão, são submetidos a votação, cada um por sua vez, e
aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Rogério Correia,
solicitando ao titular da Superintendência de Segurança e Movimentação
Penitenciária informações pertinentes às razões da transferência do
sentenciado Nabir da Silva, da Penitenciária Nélson Hungria pab a
Penintenciária de Teófilo Otôni; e do Deputado Marcelo Gonçalves,
subscrito também pelos Deputados Sargento Rodrigues e Rogério
Correia, solicitando ao Sr. Agílio Monteiro Filho, Subsecretário de
Administração Penitenciária, o afastamento temporário do Sr. Elip da
Mota Leal, Diretor-Geral da Penitenciária de Teófilo Otôni, até qe se
apurem as denúncias apresentadas contra ele. O Deputado Sargento
Rodrigues passa a Presidência ao Deputado Rogério Correia •para
apresentar três requerimentos, nos quais solicita seja encaminhado ao Sr.
lsaías Pontes de Meio, Delegado Regional de Polícia de Teófilo Otôni,
pedido de informações sobre instauração de inquérito e autuação em
flagrante delito de tráfico de drogas, dentro da Penitenciária de Teófilo
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Otôni, em 1998, do sentenciado Leonardo Porto Correia; ao Ministério
Público Estadual pedido de informações sobre as providências tomadas
em relação ao resgate do presidiário Nabi da Silva, ocorrido em
24/4/2004, no Hospital Vera Cruz, em Teófilo Otôni, informando também
se tiveram conhecimento do boletim médico; e ao Procurador-Geral de
Justiça, pedido de informações sobre o andamento dos 12 processos
abertos contra o Delegado de Polícia Geraldo Magela. Colocados em
votação, são os requerimentos aprovados. O Deputado Rogério Correia
devolve a direção dos trabalhos ao Deputado Sargento Rodrigues. O
Presidente informa que o teor da reunião foi gravado na íntegra.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece ao Vereador
Nélson Eustáquio pela cessão do auditório da Câmara Municipal de
Teófilo Otôni para a realização da reunião, ao apoio das Polícias Militar e
Civil, aos servidores da Secretaria de Assuntos Penitenciários e à
imprensa, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente Zé Maia - Rogério Correia.

ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15a LEGISLATURA, EM 24111/2004
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo

Cesar, Maria Olívia, Biel Rocha e Laudelino Augusto, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo
Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
conhecer e analisar o Relatório Final do Programa Nortes para o Sul e
Sudoeste de Minas Gerais, criado pela Agência para o Desenvolvimento
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Integrado do Sul e Sudoeste de Minas Gerais, em parceria com
voluntários, a pedido do Deputado Laudelino Augusto, e comunica o
recebimento dos seguintes ofícios: do Secretário de Desenvolvimnto
Econômico, em que esclarece esta Comissão, com base em
requerimento apresentado pelo Deputado Doutor Ronaldo, sobre a
pretensão da IVECO de se instalar em Sete Lagoas unidade industrial
que objetiva a produção de carrocerias de ônibus; do Presidente do ÇDL-
BH, em que encaminha cópia do Termômetro de Vendas do Comércio
Varejista de Belo Horizonte referente de setembro/2004; da Sra. Maria do
Carmo Ferreira, da Associação dos Moradores da Comunidade da
Chapada, encaminhando convite a esta Comissão para participar de
audiência pública no próximo dia 26, para tratar da alteração do traçado
de uma linha de transmissão que passará em Chapada, Subdistritb do
Município de Ouro Preto, levando energia para Vitória, no Espírito Santo;
e de carta encaminhada pelo Senador Leonel Pavan, pelo Deputado
Federal José Militão e pelos Presidentes da Frente Parlamentdr de
Turismo e da Confederação Nacional do Comércio, em que convidam
esta Presidência para o VI Congresso Brasileiro de Atividade turística a
ser realizado hoje, das 15 às 18 horas, no Auditório do lnterlegi& no
Senado Federal, e pelo sistema de videoconferência nas Assembléias
Legislativas de todos os Estados. O Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei n° 1.207/2003, no 1° turno (relator: Deputado Chico
Rafael). Passa-se à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, éaprovado o parecer
pela aprovação, no 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.743/2004, cm a
Emenda n° 1 da Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada
Maria Olívia). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendedo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciaçao do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nos 3.448, 3.452, 3.480, 3.488, 3.489, 3.491, 3.493, 3.494,
3.586 e 3.587/2004, com a Emenda n° 1. Passa-se à 3 a Fase da Ordem
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do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto, em que solicita seja
realizada audiência pública para debater o Decreto n° 43.891, de 6 de
outubro de 2004; Paulo Cesar, Dalmo Ribeiro Silva e Dr. Ronaldo, em
que solicitam seja enviado ofício ao Governador e ao Secretário de
Desenvolvimento Econômico pedindo-lhes a união de esforços para
reduzir o prazo de implantação do gasoduto em Andradas; e seja
agendada uma reunião técnica entre o Governador, a classe empresarial
de Andradas e da Região do Sul de Minas, com a intermediação do
Parlamento mineiro, com o objetivo de buscar uma solução para agilizar a
implantação do gasoduto na Região, em um prazo menor possível; Dalmo
Ribeiro, Paulo Cesar, Maria Olivia e Laudelino Augusto, em que solicitam
seja encaminhado ofício ao Presidente da FIEMG pedindo-lhe que seja
incluído um representante da ADISMIG nas comitivas internacionais de
negócio a serem criadas a partir desta data; e em que solicitam seja
realizada uma audiência pública para discutir a implantação do gás
natural em Minas Gerais, com a participação de representantes da
PETROBRAS e da GASMIG. A Presidência destina esta parte da reunião
a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o tema supramencionado.
Registra-se a presença dos Srs. Dr. Carlos Eduardo Orsini Nunes de
Lima, Presidente do INDI, representante do Dr. Wilson Nélio Brumer,
Secretário de Desenvolvimento Econômico; Dr. Guilherme Grossi e Dr.
Erasmo Apgauar, representantes do Dr. Teodoro Alves Lamounier,
Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana do Estado;
Nelson Gonçalves, Presidente da Agência para o Desenvolvimento
Integrado do Sul de Minas - ADISMIG -; João da Silva Ferrão, membro do
Conselho Consultivo da Agência para o Desenvolvimento Integrado do
Sul de Minas - ADISMIG -; Cíntia Vicente Buzogany, Vice-Presidente da
ADISMIG; e Aloísio Laier, Diretor Financeiro da ADISMIG, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao
Deputado Laudelino Augusto, autor do requerimento que deu origem ao
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debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debtes,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráfibas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença)dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos..

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Antônio Genaro.
ATA DA 21° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15°
LEGISLATURA, EM 30/1112004

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Rogério Correia, Zé Maia e Célio Moreira
(substituindo este ao Deputado Leonardo Moreira, por indicação da
Liderança do PL), membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Marcelo Gonçalves. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reuniãb e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Zé Mais,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobe a
destinação dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública,
repassados pela União ao Estado, em especial os relacionados com os
convênios que menciona. 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 aproado,
no 20 turno, o Projeto de Lei n° 280/2003 na forma do vencido em 1°
turno(relator: Deputado Rogério Correia). Passa-se à 2° Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento n° 3.576/2004. Passa-se à 3° Fase do Ordem do!r Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.
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Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Rogério Correia (2), em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja dada
especial atenção ao reforço do efetivo e à aquisição de equipamentos e
viaturas para as Polícias Civil e Militar dos Municípios de Carmo do Rio
Claro, Muzambinho, Conceição da Aparecida, Guapé, llicínea e Paracatu;
em que solicita seja enviado ofício ao Comandante de Policiamento da
Capital, pedindo reforço policial para o ponto final do ônibus 2402, do
Bairro Coqueiros, nesta Capital, devido ao aumento de violência nesse
local.A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados,
que discorrerão sobre o tema supramencionado. Registra-se a presença
dos Srs. Luis Flávio Sapori, Secretário Adjunto de Defesa Social, e Agílio
Monteiro Filho, Subsecretário de Administração Penitenciária da
Secretaria de Estado de Defesa Social, representando o Sr. Lúcio Urbano
da Silva Martins, Secretário de Estado de Defesa Social; Fernando
Teixeira, assessor e representante do Sr. Reinaldo Alves Costa Neto,
Diretor-Geral do DEOP; Marcos Aurélio de Paula Terrinha, do Sindicato
dos Agentes de Segurança Penitenciária de Minas Gerais; e Hilton
Secundino, Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças da
Secretaria de Estado de Defesa Social, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério
Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente.	 -

ATA DA 19 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
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DA isa LEGISLATURA, EM 30/11/2004
Às 1 oh3omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Jô Moraes e Gil
Pereira (substituindo este ao Deputado Paulo Piau, por indicação da
Liderança do PP), membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Doutor Viana e Márcio Kangussu. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, deólara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 1 da
D9putada Jô Moraes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. Passa-se à ? Fase da Ordem do,'Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão é votação, é apro'ado
o parecer pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.845/2004
(relatora: Deputada Jô Moraes); os pareceres pela aprovação, no 1°
turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.336/2003 com as Emendas n

o
s il a 3

(relator: Deputado Paulo Piau); 1.339/2003 na forma do Substitutivo n° 1
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.341/2003 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Domingos Sávio); 1.34212003 na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça com a
Emenda n° 1, apresentada (relator: Deputado Domingos Sávio);
1.346/2003 na forma do Substitutivo n° 1, com voto contrário da Deputada
Jô Moraes. Os pareceres sobre os Projetos de Lei n os 1.338/20

!9 
03  e

1 .340/2003, no l' tumo, deixam de ser apreciados em virtud de
solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator, Deputado Fábio
Avelar. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Domingos
Sávio, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n°
52/2003, com as Emendas n os 1 a 6, no 1° tumo, o Presidente defere o
pedido de vista da Deputada Jô Moraes. O Projeto de Lei n° 1.481/2603 é
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Domingos
Sávio, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário. Na oportunidade, o Presidente verifica a
ausência de quórum para dar prosseguimento à votação da matéria
própria desta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, na mesma data, às
15h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau - Fábio Avelar - Jô Moraes.
ATA DA 21 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 30/11/2004
Às 1 4h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João

Bittar e Paulo Cesar e a Deputada Cecilia Ferramenta, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Bittar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Cecilia 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. João Paulo Cunha, Presidente
da Câmara dos Deputados, publicado no "Diário do Legislativo" de
26/11/2004; e de e-mail do Sr. José Neto, solicitando a análise de
implementação do sistema de distribuição do gás natural comprimido nas
cidades de Uberaba e Uberlândia. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos n os 3.594, 3.596 a 3.605, 3.610, 3.629,
3.632 a 3.637, 3.645 a 3.662, e 3.669/2004. 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.
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Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
João Bittar, Presidente - Cecília Ferramenta - Sidinho do Ferrotaco.

ATA DA 21 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2 a 	LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 30/11/2004
Às 1 4h4omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio

Moreira, Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado Djalma Diniz,!por
indicação da Liderança do BPSP) e Ricardo Duarte (substituindo o
Deputado Laudelino Augusto, por indicação da Liderança do PT-PCdoB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimentM, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ricardo Duárte,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aproada
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 discutirem e votarem proposições da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Renatò S.
Machado, de Pompéu, encaminhando fotos da MG-420, que liga a: BR-
040 à BR-262 e solicitando providências para sua recuperaçãó. O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual
designa o relator citado a seguir: Projeto de Lei n° 1.858/2004, no 1° turno
(Deputado Célio Moreira). Passa-se à 2 Fase da Ordem do' l Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são aprovacids os
Requerimentos n

o
s 3.546, 3.553, 3.579 a 3.584 e 3.609/2004. Passa-se à

3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aproados
requerimentos dos Deputados Rogério Correia em que solicita. seja
realizada audiência pública para debater a execução do Programa
Estruturador "PROACESSO", já levado a efeito este ano, bem como a
sua previsão para 2005; Laudelino Augusto em que solicita ao Secretário
de Transportes e Obras Públicas e Diretor-Geral do DER-MG
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providências para a execução, em caráter emergencial, de reforma e
recapeamento da MG-295, especialmente o trecho compreendido entre
Inconfidentes e Bueno Brandão; e Célio Moreira em que solicita a
realização de audiência pública para debater a logística de transporte
para o agronegócio e em que solicita seja feita visita técnica a Usina de
Irapá, no vale do Jequitinhonha. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Laudelino Augusto - Sidinho do Ferrptaco.

ATA DA 22S REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15B LEGISLATURA, EM 30/11/2004
As 1 5h1 Omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil

Pereira, Luiz Humberto Carneiro, Paulo Piau e e a Deputada Jô Moraes
(substituindo esta ao Deputado Padre João, por indicação da Liderança
do Bloco do PT/PC do B), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os deputados Alberto Pinto Coelho, Dalmo Ribeiro
Silva, Elmiro Nascimento e Laudelino Augusto. Havendo número
regimental, o Deputado Luiz Humberto Carneiro assume a Presidência,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matérias constantes na pauta e debater a situação da bataticultura na
região Sul-Mineira. A seguir, acusa o recebimento do Ofício n°
1.049/2004, do Sr. Osmar Antônio da Silva, Diretor Presidente do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento, Pesquisa e Proteção ao Meio Rural,
publicado no "Diário do Legislativo" de 26/1112004. Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência retira
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de pauta todas as proposições a serem apreciadas nesta reunião por fplta
de pressupostos regimentais. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Gil Pereira
(3), em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão para
debater o Projeto de Irrigação Jaíba II; seja encaminhado apelo: ao
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas
Gerais para que agilize a criação do Conselho Gestor do Mercado Livre
dos Produtores da CEASA-MG, em atendimento ao § 20 do art. 41 da Lei
n° 12.422, de 1996; e seja realizada audiência pública para debater o
reajuste da tarifa pela utilização da Área do Mercado Livre do Produtor -
MLP -, na CEASA-MG; e dos Deputados Antônio Júlio e Paulo Cesar.(1),
em que solicitam seja realizada audiência pública desta Comissãdl em
conjunto com a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnolbgia
para dar prosseguimento à discussão sobre a situação do Instituto
Técnico de Agropecuária e Cooperativismo CT/ITAC, do Município: de
Pitangui, em face da iminência de seu fechamento. A Presidência destina
esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre a
situação da bataticultura na região Sul-Mineira. Registra-se a presença
dos Srs. Alexandre Hideki Kawakami e Ana Gabriela, respectivamente
Superintendente de Economia Agrícola e Responsável pelo Setdr de
Bataticultura da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento de Minas Gerais; Antônio Garcia Brandão e Joséaniel
Rodrigues Ribeiro, respectivamente Presidente e Secretário da
Associação dos Bataticultores do Sul de Minas - ABASMIG -; Rubens
Ramalho, representante da EMATER-MG; Joaquim Gonçalves de Pádua,
pesquisador da EPAMIG; Paulo Parizzi, Fiscal federal da Área de Defesa
Fitossanitária do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento em
Minas Gerais; Carlos Tadeu de Meio, gerente negocial do Banco do Brasil
em Minas Gerais, representando a Superintendência do Banco no
Estado; Edson Resende e Gilson dos Santos Neves, respectivamente
Presidente e Chefe do Departamento Técnico da CEASA-BH; Adtônia
Filgueiras Reis, Professor da UFLA; e Antônio Pereira dos Sántos,
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Prefeito Municipal de Bueno Brandão, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Padre João, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana.
ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE NA 2

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S LEGISLATURA, EM
10/12/2004

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Carlos Pimenta, Célio Moreira, Arlen
Santiago e Doutor Ronaldo, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, a Deputada Ana Maria Resende e os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Dilzon Meio, Domingos Sávio, Fábio Avelar, Gustavo
Valadares, Jayro Lessa, J6 Moraes, João Leite, José Henrique, Luiz
Humberto Carneiro, Marcelo Gonçalves, Maria Tereza Lara, Manos
Fernandes, Paulo Cesar e Sebastião Navarro Vieira. 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. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater a criação da
Frente Parlamentar de Combate às Drogas e acusa o recebimento das
seguintes proposições: Projeto de Lei n° 1.926/2004, em turno único
(relator: Deputado Márcio Kangussu); 1.927/2004, no 1° turno, e
1 .530/2004, no 20 turno (relator: Deputado Ricardo Duarte); e 1.089/2003,
no 20 turno (relator: Deputado Fahim Sawan). Passa-se à 3' Fase da
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Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposiçbes
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta, em que solicita
audiência pública da Comissão de Saúde para debater a situação do
Cardiominas; Fahim Sawan, em que solicita seja agendada reurjiião
conjunta das Comissãos de Saúde, Segurança Pública e Educação, com
a finalidade de discutir a prevenção do uso de drogas e a normatização
de condutas para o combate ao tráfico de drogas nas escolas do Estdo;
Ricardo Duarte e Roberto Carvalho, em que solicitam visita da Comissão
de Saúde à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, para verificar
a situação desse hospital, visando à superação dos seus principais
problemas. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvii os
seguintes convidados: Srs. Marcus Pestana, Secretário de Saúde;
Marcos Montes Cordeiro, Secretário de Desenvolvimento Sociále
Esportes; Márcia Cristina Alves, Superintendente de Prevençãb à
Criminalidade, representando o Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Secreário
de Defesa Social; José Elias Murad, Vereador Eleito à Câmara Municipal
de Belo Horizonte; Rodrigo Geraldo Aguiar de Avelar, representando a
Sra. Sônia Estela de Melo, Superintendente da Polícia Federal de Minas
Gerais e Cloves Eduardo Benevides, Secretário Antidrogas, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavPa ao
Deputado Fahim Sawan, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavrÁ aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidência registra a presença dos seguintes convidados: Srs. RoÀaldo
Guilherme ViteIli Viana, Representante da Federação Brasileira de
Comunidades Terapeuticas - FEBRACT -; Welington Antônio Vieira,
Representante da Federação das Comunidades Terapêuticas
Evangélicas do Brasil - FETEB -; Arnaldo Madruga, Diretor Clínico da
ABRACE e médico psiquiatra do Conselho Estadual Antidrogas; Antero
Drummond, Diretor Executivo do Conselho Municipal Antidrogas; Ráquel
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Martins Pinheiro, Coordenadora Estadual de Saúde Mental e
representante do Centro Mineiro de Toxicomania; Genilson Ribeiro
Zeferino, Superintendente de Integração do Sistema de Defesa Social da
Secretaria de Defesa Social; Aloísio Andrade, representante do Conselho
Estadual de Entorpecentes; Tadeu Luciano Pereira, Presidente da Casa
Dia de Uberaba; Valéria Guimarães Rezende Pereira, Psicóloga da Casa
Dia de Uberaba, e Rodrigo Geraldo Aguiar Avelar. Com  a chegada do
Deputado Mauri Torres, o Deputado Ricardo Duarte transfere a ele a
direção dos trabalhos. O Presidente empossa o Deputado Fahim Sawan
no cargo de Presidente da Frente Parlamentar de Combate às Drogas,
anunciando a adesão de 41 Deputados desta Casa. O Deputado Fahim
Sawan agradece a escolha de seu nome e tece considerações sobre esta
Comissão, assinalando a importância deste evento para o parlamento
mineiro. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente, Deputado Mauri
Torres, agradece a presença das autoridades, dos parlamentares e do
público presente, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Doutor Ronaldo - Carlos Pimenta. -

ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇAO NA
2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM

10/12/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, DjaIma Diniz e Fahim Sawan, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Fahim Sawan, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a discutir e votar pareõeres em fase de redação
final, e comunica o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Resolução n°
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1.942/2003 (relator: Deputado Djalma Diniz) Projetos de Lei n
o
s 931/2003

(relator: Deputado Djalma Diniz) e 1.13912003 (relator: Deputado Fâhim
Sawan). Passa-se à 1° Fase da Ordem do Dia, compreendendá a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, dda
um por sua vez, os pareceres de redação final do Projeto de Resolução
n° 1.942/2003 (relator: Deputado Djalma Diniz) e Projeto de Lein0s
93112003 (relator: Deputado Djalma Diniz) e Projeto de Lei n° l.l39/2p03,
(relator: Deputado Fahim Sawan). 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.
Maria Ouvia, Presidente - Laudelino Augusto - Dimas Fabiano.

ATA DA 21° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 158 LEGISLATURA, EM 2/1212004
Às 141h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputàdos

Domingos Sávio, Paulo Piau, Fábio Avelar e Jô Moraes, membrds da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Jô Moraes, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1°prFase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na oportunidade, o
Presidente faz retirar da pauta os Projetos de Lei nos 1.336, 1.338, 1.339,
1.340, 1.341, 1.342, 1.34612003 e 1.845/2004, bem como todos os
requerimentos numerados por terem sido apreciados em reunião anterior.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.884/2004,
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na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Domingos Sávio); e dos
Projetos de Lei Complementar nos 54/2004, com as Emendas n os 1 a 6,
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Paulo Piau) e
56/2004, (relator: Deputado Fábio Avelar). Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Paulo Piau, que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei n° 1.93112004, no 10 turno, o Presidente defere o pedido de
vista da Deputada Jô Moraes. O Projeto de Lei n° 1.481/2003 e o Projeto

•de Lei Complementar n° 52/2003 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimento da Deputada Jô Moraes, aprovado pela Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar - Jô Moraes - Paulo Piau -

Leonardo Quintão.
ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 6/12/2004

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado
Adalclever Lopes e as Deputadas Maria Tereza Lara e Maria Olívia
(substituindo esta à Deputada Ana Maria Resende, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Maria Olivía , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
1.908/2004, no 10 turno, (Deputada Maria Olívia); 1.479/2004, no 2 0 turno,
(Deputado Adalclever Lopes). Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovádo,
o parecer pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.479/2004 na
forma do Vencido no 1° Turno com as Emendas n os 1 e 2 apresentadas,
(relator: Deputado Adalclever Lopes); e pela aprovação, no 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.908/2004 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n', 1,
apresentada (relatora: Deputada 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. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único,o Projeto de Lei n° 1.876/2004 (relator:
Deputado Sidinho do Ferrotaco). Passa-se à 3 Fase do Ordem do PDia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Fahim Sawan, em que solicita i,seja
agendada reunião conjunta desta Comissão com as Comissões de Saúde
e de Segurança Pública, com a finalidade de se discutir a prevenção do
uso de drogas e a normatização de condutas para o combate ao trafico
de drogas, nas Escolas Estaduais .de Minas Gerais; Gustavo Valadares,
em que solicita seja formulada Manifestação de Aplauso à Escola
Estadual "Dr. Antonio da Cunha Pereira", em Peçanha, pelas
comemorações dos 90 anos de sua fundação; João Leite, em que solicita
reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Direitos Humanos
para ouvir denúncias apresentadas pela Presidente das Associações
Metropolitanas dos Estudantes Secundaristas da Grande Belo Horizonte -
AMES-BH -: e do Sargento Rodrigues, em que solicita sejam enviados
aos Comandante e Diretor do Colégio Tiradentes da Polícia Militar,
Unidade do Bairro Santa Tereza, nesta Capital, pedidos de informações
referentes à administração dessa Unidade. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, deterdina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2004.
Adaiclever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende - Maria Teresa Lara.

ATA DA 17 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 6/12/2004

Às 15h06min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Antônio Carlos Andrada, Chico Simões, Doutor Viana e
José Henrique, 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 e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Agostinho Patrús, Secretário de Estado
de Transportes e Obras Públicas; Marcos Chagas Gomes, Coordenador
da CGOF do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e
Dimas Wagner Lamounier, Superintendente de Negócios da CEF,
publicados no "Diário do Legislativo" do dia 3/12/2004. Passa-se a P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A
Presidência faz retirar da pauta o Projeto de Lei n° 1.931/2004, por não
cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1
turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.33712003 na forma do Substitutivo n° 2 e

pela rejeição das Emendas n
o
s 1 a 5, da Comissão de Constituição e

Justiça, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Saúde
(relator: Deputado Sebastião Helvécio); 1.345/2003 na forma do
Substitutivo n° 1 e pela rejeição das Emendas nos 1 a 8, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada);
1.338/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, e com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Doutor Viana);
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1.339/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada); e 1.908/2004! na
forma do Substitutivo n° 1 da Comissão de Constituição e Justiça, e com
a Emenda n° 1 da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnológia
(relator: Deputado Chico Simões). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvocd os
membros da Comissão para a reunião extraordinária de amanhã às
9h30min, convoca para próxima reunião extraordinária, amanhã às 16
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - José Henrique - Ana Maria

Resende.
ATA DA 15a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA,!EM

7/12/2004
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Carlos Pimenta e Doutor Ronaldo, membro da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em virtudé da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a debater em audiência pública a situação' atual
do Hospital São Vicente de Paulo e o atendimento à saúde, no auditório
do Colégio Nazareth, na cidade de Araçuaí. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Lei n° 1 .904/2004, no 1° turno, ao
Deputado Célio Moreira, Projeto de Lei n° 1.916/2004, no 1° turno, ao
Deputado Ricardo Duarte e Projeto de Lei 1.91812004, no 1° turno, ao
Deputado Fahim Sawan. A Presidência destina essa parte da reunião a
ouvir os seguintes convidados: Sra. Maria do Carmo Ferreira Silva,
Prefeita Municipal de Araçuaí; Dom Crecenzio Rinaldini, Bispo de
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Araçuaí; Sra Liliane Antunes, representando o Diretor da Diretoria de
Ações Descentralizadas de Saúde de Diamantina; Jader Bernardo
Campomizzi, Conselheiro e 1 0-Secretário do Conselho Regional de
Medicina - CRM-MG -; Sr. Wandeberg Barbosa de Souza, Provedor do
Hospital São Vicente de Paulo; Sr. Edson Honorato Figueiró, Prefeito de
Jenipapo de Minas; Sra. Aline Sena Carmona, Vice-Presidente do
Conselho Municipal de Saúde; Sr. Renato Barros, Diretor da
Coordenação Sindical-Capital; Sr. Eduardo Francisco Novato Biano,
Promotor de Justiça, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O
Deputado Ricardo Duarte, como autor do requerimento que deu origem
ao debate, passa a fazer as suas considerações iniciais; logo após, passa
a palavra aos convidados, na ordem acima mencionada, para que façam
suas exposições. A Presidência registra a presença dos seguintes
convidados: Sras. Janice Sá da Silva, da Escola Estadual Berganholi -
CMS-Araçuaí; Maria Dolores Patente Tanure, da EMATER de Araçuaí;
Geralda Cordeiro Machado, da Câmara Municipal de José Gonçalves de
Minas; Maria de Lourdes Ribeiro dos Santos, Presidente do Conselho
Municipal de Araçuaí; Srs. Geraldo Moreira Martins, Prefeito eleito do
Município de Virgem da Lapa; Elízio Kangussu Fagundes, do Banco do
Brasil de Araçuaí; Cláudio Valdete Coelho, Prefeito de Berilo; Claudio
Geraldo de Souza, Secretário Municipal de Saúde de Berilo, André,
Diretor Clínico do Hospital de Berilo; Sras. Sandra, Diretora Clínica do
Hospital São Vicente de Paulo de Araçauí; Najla Miranda Neiva Martins,
Presidente da Associação Comercial de Araçuaí; Mariza Luiz Silva, da
Escola Estadual Dom José de Haas de Araçuaí; Sr. Rubens José da
Silva, do sindicato de Araçuaí; Sra. Maria Creuzelene Chaves, Secretária
de Educação de Jenipapo de Minas; Irmã Maria de Figueiredo Souza, da
Ação Social Santo Antônio de Araçuaí; do Ten.PM Sylvio Carvalho
Onofre; do Sr. Clóvis Gomes de Souza, representante da Sociedade São
Vicente de Paulo; das Sras. Maria Eugênia Gomes Fonseca, Secretária
do Conselho da Sociedade São Vicente de Paulo; Geralda Cordeiro
Machado, representante da Câmara Municipal de José Gonçalves de
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Minas; Maria Íris Almeida Pereira, da Associação das Lavadeiras! do
Município de Araçuaí, e Denise Maria C. Meio, do Rotary CIub& de
Araçuaí. Participam dos debates os seguintes convidados: Sras. rita
Capdevill, médica; Paulina Ubaldino, Assistente Social de Araçuaí;
Geraldinha, parteira de Jenipapo de Minas; Srs. José Jânio, Diretoqdas
Unidades de Saúde de Araçuaí; Leonardo Roger de Almeida, Diretor
Clínico do Hospital São Vicente de Paulo; Maria de Jesus Loredo; "Srs.
Arthur Cândido Filho, Presidente da Câmara Municipal de Araçuaí; Gilson
Silva, 20-Secretário do Conselho Estadual de Saúde; e Armando Jardim
Paixão, médico ortopedista e Vice-Prefeito eleito de Capelinha. Abõrtos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Foram apresentadas diversas propostas a sêrem
analisadas pela consultoria das seguintes autoridades: do Deputado
Carlos Pimenta, do Sr. Jader Bernardo Campomizzi, Conselheiro do
CRM; do Sr. Leonardo, Diretor Clínico do Hospital São Vicente de Paulo,
do Sr. Gilson Silva, da Diretoria do Conselho Estadual de Saúde.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presençã dos
convidados, dos parlamentares e do público em geral, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, na msma
data, às 14h30min, na cidade de Capelinha, com a finalidade de se
debater a situação do Hospital São Vicente de Paulo de Capelinha,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Ronaldo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.726/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1 .726/2004, de autoria da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, em conformidade com
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das
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terras devolutas que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 RESOLUÇÃO t'1° 1.726/2004
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.
A Asssembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 1 - Fica aprovada, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração dos
respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas Fabiano.

Anexo
(a que se refere o art. 1° da Resolução n° , de de de 2004)

- A tabela referente ao Anexo acima foi publicada na edição do "Diário
do Legislativo" de 11.122004.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.796/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.796/2004, de autoria do Governador do Estado,
que autoriza a abertura de crédito suplementar de R$25.700.000,00 ao
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais em favor da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do
art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.796/2004
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais em favor da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

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

dotações orçamentárias da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais até o limite de R$25.700.000,00 (vinte e cinco milhões e
setecentos mil reais), para atender a despesas decorrentes da majoração
da alíquota da contribuição previdenciária patronal, conforme dispostb no
§ 1° do art. 28 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, ,com
a redação dada pelo art. 2 0 da Lei Complementar n° 79, de 30 de julho de
2004.

Parágrafo único - Para atender ao disposto no "caput", serão utilizâdos
recursos provenientes do excesso de arrecadação previsto para o
corrente exercício.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino Augusto.

103, III, "b" a "d",

or - ASSPROM -
(Requerimento n°

de protesto à Federação Brasileira dos Bancos - FEBRABAN pela
forma desrespeitosa que tem mantido nas negociações salariais com o
Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e Região (Requerimento n°
3.299/2004, do Deputado André Quintão);

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art.

do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso à Associação Profissionalizante do Men

pela comemoração dos 29 anos de sua fundação
3.276/2004, do Deputado Doutor Viana);

kA
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de regozijo pelo transcurso do Dia do Aviador (Requerimento n°
3.356/2004, do Deputado Miguel Martini);

de congratulações com o Papa João Paulo li pelo transcurso do 260
aniversário de seu Pontificado (Requerimento n° 3.376/2004, do
Deputado Antônio Carlos Andrada);

de congratulações com a Superintendência Regional de Ensino de
Pouso Alegre - 321 SRE - pela passagem dos 15 anos de sua instalação
(Requerimento n° 3.380/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de apelo à Prefeitura Municipal de Viçosa para que retome o diálogo
com os professores municipais em greve (Requerimento n° 3.439/2004,
do Deputado André Quintão);

de aplauso à MRV Engenharia pelos seus 25 anos de funcionamento
(Requerimento n° 3.448/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Norival Bonamichi, fundador e Presidente
do Grupo Ouro Fino, por sua eleição como Master of Business do prêmio
Empreendedor 2004 (Requerimento n° 3.452/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Instituto Centro CAPE - Central Mãos de
Minas pela realização da XV Feira Nacional de Artesanato (Requerimento
n° 3.453/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Escola Estadual Dr. Antônio da Cunha Pereira, em
Peçanha, pela comemoração dos 90 anos de sua fundação
(Requerimento n° 3.457/2004, do Deputado Gustavo Valadares);

de pesar pelo falecimento da ex-Deputada Maria José Nogueira Pena
(Requerimento n° 3.460/2004, do Deputado Diizon Meio);

de aplauso ao Centro Universitário Newton Paiva pela comemoração
dos 30 anos do Curso de Turismo (Requerimento n° 3.462/2004, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. José Alencar, Vice-Presidente da
República, por sua posse no cargo de Ministro da Defesa (Requerimento
n° 3.47912004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Júnior César Silva, Presidente do

rÁ'
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Sindicalçados de Nova Serrana, pelo recebimento do Prêmio CIEMÔ à
Excelência 2004 (Requerimento n° 3.480/2004, do Deputado Paulo
Cesar);

de aplauso à Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - pelo
Prêmio Mineiro de Qualidade, conferido à Diretoria de Distribuição e
Comercialização da empresa (Requerimento n° 3.486/2004, do Deputàdo
Doutor Ronaldo);

de aplauso à Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais -
COPASA-MG - pelo Prêmio Mineiro de Qualidade, conferido ao Ditrito
de Serviços de Patos de Minas (Requerimento n° 3.487/2004,1 do
Deputado Doutor Ronaldo);

de aplauso à Mecan - Indústria e Locação de Equipamentos pelo
Prêmio Mineiro de Qualidade (Requerimento n° 3.488/2004, do Deputado
Doutor Ronaldo);

de aplauso à Gerdau - Açominas pelo Prêmio Mineiro de Qualidade
(Requerimento n° 3.489/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de aplauso à Secretaria de Educação do Município de VespasianopeIo
Prêmio Mineiro de Qualidade (Requerimento n° 3.490/2004, do Deputado
Doutor Ronaldo);

de aplauso à Belgo Juiz de Fora pelo Prêmio Mineiro de Qualidade -
Faixa Ouro (Requerimento n° 3.491/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de aplauso à Furnas - Centrais Elétricas S.A. - Subestação de Poços de
Caldas - pelo Prêmio Mineiro de Qualidade (Requerimento n° 3.49212004,
do Deputado Doutor Ronaldo);

de aplauso à Belgo-Mineira - Usina de João Monlevade pelo Premio
Mineiro de Qualidade (Requerimento n° 3.493/2004, do Deputado Doutor
Ronaldo);

de aplauso à Samarco Mineração S.A. pelo Prêmio Mineirp de
Qualidade (Requerimento n° 3.494/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de aplauso à AIX - Sistemas pelo Prêmio Mineiro de Qualidade
(Requerimento n° 3.495/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com o Sr. Olavo Bilac Pinto Neto, Secretário de

rÃO
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Ciência e Tecnologia e Ensino Superior pelo Prêmio Otacílio da Cunha
concedido pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear - CNEN - à essa
Secretaria (Requerimento n° 3.497/2004, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a comunidade de Pará de Minas pelo transcurso
do 130° aniversário deemancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.498/2004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com a comunidade de Ouro Branco pelo transcurso
do 51 1 aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.499/2004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com a comunidade de Comendador Gomes pelo
transcurso do 560 aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 3.500/2004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com a comunidade de Conceição das Alagoas pelo
transcurso do 660 aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n°3.501/2004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com a comunidade de Congonhas pelo transcurso
do 66° aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.502/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Conselheiro Pena pelo
transcurso do 660 aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 3.503/2004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com a comunidade de Contagem pelo transcurso do
56° aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.504/2004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com a comunidade de Douradoquara pelo transcurso
do 42° aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.505/2004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com a comunidade de Fortuna de Minas pelo
transcurso do 420 aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 3.506/2004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com a comunidade de Gameleiras pelo transcurso
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do 90 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.507/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Grupiara pelo transcurso do
420 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.508/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Gurinhatã pelo transcurso do
420 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.509/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Heliodora pelo transcurso do
56° aniversário de emancipação político-administrativa desse munibípio
(Requerimento n° 3.510/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Iguatama pelo transcurso do
61 0 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.511/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Indianápolis pelo transá urso
do 660 aniversário de emancipação político-administrativa qesse
município (Requerimento n° 3.51212004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Ipiaçu pelo transcurso do 420
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.513/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Iraí de Minas pelo transcurso
do 420 aniversário deemancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n°3.514/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Itapagipe pelo transcurso do
560 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.515/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de ltatiaiuçu pelo transcurso do
420 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n°3.516/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Iturama pelo transcurso do
560 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.517/2004, do Deputado João Bittar);

rs
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de congratulações com a comunidade de Janaúba pelo transcurso do
56° aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.518/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Matutina pelo transcurso do
51 0 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n°3.519/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Medeiros pelo transcurso do
42° aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(F3equerimento n° 3.520/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Nova Ponte pelo transcurso
do 66° aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.521/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com à comunidade de Vespasiano pelo transcurso
do 56° aniversário de emancipação político-ádministrativa desse
município (Requerimento n° 3.527/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Pedrinópolis pelo transcurso
do 42° aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n°3.528/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Pequeri pelo transcurso do
510 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.529/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Perdizes pelo transcurso do
66° aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.530/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Pintópolis pelo transcurso do
90 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.531/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Planura pelo transcurso do
420 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.532/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Pratápolis pelo transcurso do
610 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
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(Requerimento n° 3.533/2004, do Deputado João Bittar);
de congratulações com a comunidade de Pratinha pelo transcurso do

56° aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.534/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Presidente Olegário pelo
transcurso do 660 aniversário de emancipação político-administrâtiva
desse município (Requerimento n° 3.535/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com a comunidade de Romaria pelo transcurso do
42° aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.536/2004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com a comunidade de Santa Juliana pelo transcurso
do 66° aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.537/2004, do Deputado João Biltar);

de congratulações com a comunidade de São Francisco de Sales pelo
transcurso do 42° aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 3.538/2004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com a comunidade de Senhora do Porto pelo
transcurso do 51 0 aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 3.53912004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com a comunidade de Taiobeiras pelo transcurso do
51 0 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.540/2004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com a comunidade de Tapira pelo transcurso do 420
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.54112004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com a comunidade de Unaí pelo transcurso do 61°
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.54212004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com a comunidade de União de Minas pelo
transcurso do 9° aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.543/2004, do Deputado João Biliar); ir

de congratulações com a comunidade de Vazante pelo transcurso do
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510 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.54412004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com a comunidade de Veríssimo pelo transcurso do
66° aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.545/2004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com o Sr. José Santos Montese por sua posse como
Diretor-Geral do DER-MG (Requerimento n° 3.546/2004, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Renato César do Nascimento pelo
trabalho realizado como Diretor-Geral do DER-MG (Requerimento n°
3.553/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Gioji Okuhara, Presidente da Faber
Castell, pelo sucesso alcançado por essa empresa no Projeto Animalis
(Requerimento n° 3.554/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Caio Nelson Lemos de Carvalho,
Presidente do CETEC, pelo trabalho realizado desde 1972 por esse
estabelecimento de ensino como centro de pesquisa multidisciplinar
(Requerimento n° 3.556/2004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com o Sr. José Marcos Beltrão por sua eleição para
o cargo de Vereador à Câmara Municipal de Medina (Requerimento n°
3.557/2004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com o Sr. Elísio Simões de Oliveira por sua eleição
para o cargo de Vereador à Câmara Municipal de Medina (Requerimento
n° 3.558/2004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com o Sr. Manoel Vanderlan Gusmão por sua
eleição para o cargo de Vereador à Câmara Municipal de Comercinho
(Requerimento n° 3.55912004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com o Sr. Rogério Rocha Rafael por sua eleição
para o cargo de Vereador à Câmara Municipal de Comercinho
(Requerimento n° 3.560/2004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com o Sr. Sílvio Lincoln Antunes de Azevedo por sua
eleição para o cargo de Vereador à Câmara Municipal de Medina

rÃ
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(Requerimento n° 3.561/2004, do Deputado George Hilton);
de congratulações com o Pastor Tanaildes Braz da Silva por sua

eleição para o cargo de Vereador à Câmara Municipal de Contagem
(Requerimento n° 3.562/2004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com o Sr. José Antônio Leandro por sua eleição para
o cargo de Vereador à Câmara Municipal de Uberlândia (Requerimento n°
3.563/2004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com o Pastor Leandro de Paula por sua eleição para
o pargo de Vereador à Câmara Municipal de Santa Luzia (Requerimento
n° 3.56412004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com o Pastor João Oliveira Lemos por sua eleição
para o cargo de Vereador à Câmara Municipal de Ribeirão das Neves
(Requerimento n° 3.565/2004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com o Pastor Carlos Cézar Bonifácio por sua eleição
para o cargo de Vereador à Câmara Municipal de Juiz de Fora
(Requerimento n° 3.566/2004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com o Sr. Paulo Roberto Santos por sua eleição para
o cargo de Vereador à Câmara Municipal de Ponte Nova (Requerimento
n° 3.567/2004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com o Pastor Carlos Henrique por sua eleição para o
cargo de Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte (Requerimento
n° 3.568/2004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com o Bispo Chanbarelle por sua eleição pra o
cargo de Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte (Requerimento
n° 3.569/2004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com o Sr. Rogério Rosa por sua eleição para ocargo
de Vereador à Câmara Municipal de Raposos (Requerimento n°
3.57012004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com o Pastor Wellington por sua eleição para o
cargo de Vereador à Câmara Municipal de Poços de Caldas
(Requerimento n° 3.571/2004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com o Sr. José Haroldo por sua eleição para q cargo
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de Vereador à Câmara Municipal de São José da Lapa (Requerimento n°
3.572/2004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com o Desembargador Kelson do Prado Carneiro
pelo trabalho desempenhado durante a campanha eleitoral de 2004
(Requerimento n° 3.573/2004, do Deputado George Hilton);

de pesar pelo falecimento do Presidente da Autoridade Nacional
Palestina Mohamed Abed Arouf Arafat (Requerimento n° 3.577/2004, do
Deputado Rogério Correia);

de congratulações com a Uberlândia Esporte Clube pelos 82 anos de
sua fundação, comemorado em 2/11/2004 (Requerimento n° 3.578/2004,
do Deputado Weliton Prado);

de aplauso à Líder Táxi Aéreo S.A. Air Brasil pelos 46 anos de sua
fundação em 12/11/2004 (Requerimento n° 3.584/2004, do Deputado
Doutor Viana);

de aplauso ao Superintendente da FIAT Automóveis S.A., Sr.
Cledorvino Belini e demais dirigentes pelos 2.500.000 de veículos
exportados (Requerimento n° 3.58612004, do Deputado Antônio Andrade);

de aplauso ao Centro Cultural Pró Música de Juiz de Fora pelo IX
Prêmio Carlos Gomes, categoria Troféu Guarany, pela realização do
Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga
(Requerimento n° 3.588/2004, do Deputado Sebastião Helvécio);

de congratulações com o Ministério Público, na pessoa do Procurador-
Geral de Justiça, Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira, pelo dia do Ministério
Público em 26/11/2004 (Requerimento n° 3.592/2004, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com a comunidade de Araçaí pelo transcurso do
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.596/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com a comunidade de Cachoeira da Prata pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.597/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com a comunidade de Baldim pelo transcurso do
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aniversário de emancipação político-administrativa desse muniõípio
(Requerimento n° 3.598/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com a comunidade de Sete Lagoas pelo transcurso
do 1370 aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.599/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com a comunidade de Jequitibá pelo transcursb do
aniversário de emancipação político-administrativa desse muniípio
(Requerimento n° 3.60012004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com a comunidade. de Maravilhas pelo transcurSo do
aniversário de emancipação político-administrativa desse muni pípio
(Requerimento n° 3.60112004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com a comunidade de lnhaúma pelo transcurso do
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.60212004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com a comunidade de Funilândia pelo transcurso do
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.603/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com a comunidade de Felixlândia pelo transcurso do
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.604/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);	

1de congratulações com a comunidade de Cordisburgo pelo transcurso
do aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.605/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de aplauso ao Rotary Club de Curvelo pelos seus 20 anos de fundação
(Requerimento n° 3.607/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o jornal "Hoje em Dia" pelo prêmio de Jornal
Destaque - veículo que mais divulga a comunidade brasileira nos Estados
Unidos (Requerimento n° 3.609/2004, do Deputado Jayro Lessa); li

de congratulações com o Sr. Fernando Pimentel por sua eleiçãopara o
cargo de Prefeito do Município de Belo Horizonte (Requerimento n°
3.61012004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva
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pelo brilhante trabalho desenvolvido no ano de 2004 à frente da
Secretaria de Estado de Saúde (Requerimento n° 3.611/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Elbe Figueiredo Brandão Santiago pelo
brilhante trabalho desenvolvido no ano de 2004 à frente da Secretaria
Extraordinária para Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri
e do Norte de Minas (Requerimento n° 3.612/2004, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Neider Moreira pelo brilhante trabalho
desenvolvido em seu primeiro ano à frente da Secretaria Extraordinária
para Assuntos de Reforma Agrária (Requerimento n° 3.613/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Suas Brasileiro pelo brilhante trabalho
desenvolvido em seu primeiro ano à frente da Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Requerimento n° 3.614/2004, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Carlos Carvalho pelo brilhante
trabalho desenvolvido no ano de 2004 à frente da Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Requerimento n° 3.615/2004,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia pelo
trabalho desenvolvido à frente da Secretaria de Planejamento e Gestão,
em 2004 (Requerimento n°3.616/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Danilo de Castro pelo trabalho
desenvolvido à frente da Secretaria de Governo do Estado, em 2004
(Requerimento n°3.617/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Marcos Montes pelo trabalho desenvolvido
à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, em 2004
(Requerimento n°3.618/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Wilson Nélio Brumer pelo trabalho
desenvolvido à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em
2004 (Requerimento n°3.619/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

rs
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de congratulações com o Sr. Agostinho Patrús pelo trabalho
desenvolvido à frente da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, em
2004 (Requerimento n° 3.620/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Olavo Bilac Pinto Neto pelo trablho
desenvolvido à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia, em 2004
(Requerimento n° 3.621/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Luiz Roberto Nascimento Silva jpeio
trabalho desenvolvido à frente da Secretaria de Cultura, em 2004
(Requerimento n° 3.62212004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Lúcio Urbano da Silva Martins pelo
trabalho desenvolvido à frente da Secretaria de Defesa Social, em 2004
(Requerimento n° 3.623/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Teodoro Alves Lamounier pelo trabalho
desenvolvido à frente da Secretaria de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana, em 2004 (Requerimento n° 3.624/2004, do Depbtado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Fuad Jorge Noman Filho pelo trabalho
desenvolvido à frente da Secretaria de Fazenda, em 2004 (Requerimento
n° 3.625/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Vanessa Guimarães Pinto pelo trabalho
desenvolvido àfrente da Secretaria de Educação, em 1 , 2004
(Requerimento n° 3.626/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Estadual José Renato
(Requerimento n° 3.627/2004, do Deputado Paulo Piau);

de congratulações com a comunidade de Papagaios pelo transcurso do
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.63212004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com a comunidade de Morada Nova de Minas pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativ, desse
município (Requerimento n° 3.633/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com a comunidade de Prudente de Morãis pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse

rs



município (Requerimento n° 3.634/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);
de congratulações com a comunidade de Santana de Pirapama pelo

transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.635/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com a comunidade de Catuti pelo transcurso do 9°
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.636/2004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Engenheiro Navarro pelo
transcurso do 420 aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 3.637/2004, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com a comunidade de São João da Ponte pelo
transcurso do 61 0 aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 3.645/2004, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com a comunidade de Porteirinha pelo transcurso do
67° aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.64612004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Juramento pelo transcurso do
50° aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.647/2004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Nova Porteirinha pelo
transcurso do 90 aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.648/2004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Miravânia pelo transcurso do
9° aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.64912004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Jequitaí pelo transcurso do
56° aniversário de emancipação político-adminstrativa desse município
(Requerimento n° 3.650/2004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Olhos D'água pelo transcurso
do 9° aniversário de emancipação político-administrativa desse município
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(Requerimento n° 3.651/2004, do Deputado Arlen Santiago);
de congratulações com a comunidade de Santa Cruz de Salinas pelo

transcurso do 9° aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.652/2004, do Deputado Arlen Santiago)

de congratulações com a comunidade de Josenópolis pelo transcürso
do 90 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.653/2004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Padre Carvalho 'pelo
transcurso do 56° aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 3.654/2004, do Deputado strlen
Santiago);

de congratulações com a comunidade de Pai Pedro pelo transcurso do
90 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.655/2004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Patis pelo transcurso do 90
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.656/2004, do Deputado Arlen Santiago);	Ir

de congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Retiro pelo
transcurso do 9° aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.657/2004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Amparo
pelo transcurso do 66° aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 3.65812004, do Deputado 'Arlen
Santiago);

de congratulações com a comunidade de Vargem Grande do Rio pardo
pelo transcurso do 9° aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 3.659/2004, do Deputado 5 Arlen
Santiago);

de congratulações com a comunidade de São João do Paraíso pelo
transcurso do 41° aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 3.660/2004, do Deputado Arlen
Santiago);
	 li
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de congratulações com a comunidade de ltacarambé pelo transcurso do
42° aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.661/2004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Bonito de Minas pelo
transcurso do 9° aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.662/2004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Tribunal de Justiça do Estado, pela passagem
do Dia da Justiça (Requerimento n° 3.66512004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Joaquim Felício pelo
transcurso do 420 aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 3.669/2004, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com o Chefe da Polícia Civil e com toda sua equipe
pela atuação do Delegado Wagner Pinto na apuração da chacina ocorrida
em Felisburgo (Requerimento n° 3.711/2004, da Comissão de Direitos
Humanos);

de congratulações com o Procurador-Geral de Justiça, com o Promotor
responsável e com o Coordenador do CAO - Reforma Agrária - pela
apuração da chacina ocorrida em Felisburgo (Requerimento n°
3.712/2004, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com o Comandante-Geral da PMMG pela atuação da
Polícia Militar no episódio da chacina ocorrida em Felisburgo
(Requerimento n° 3.713/2004, da Comissão de Direitos Humanos);

de repúdio à manifestação favorável do Vice-Presidente da Associação
Comercial de Minas e da Fundação ACM Minas à adoção da Lei de
Talião, no Brasil (Requerimento n° 3.714/2004, da Comissão de Direitos
Humanos);

de aplauso ao Diretor-Geral do Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais - ITER - pelo acompanhamento do caso dos trabalhadores
acampados na Fazenda Nova Alegria, em Felisburgo (Requerimento n°
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2004

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N° 5.223, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2004
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1° - Fica aprovada, em conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração dos
respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de dezembro de

2004, 2160 da Inconfidência Mineira.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 20-Secretário

ANEXO
(a que se refere o art. 1° da Resolução n° 5.223, de 13 de dezembro de

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

Legislativo" de 14.12.2004.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
SUBSTITUTIVO 11° 1 AO PROJETO DE LEI N°625/2003

Determina a inclusão de conteúdo referente 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 ensino incluirão em seu currículo conteúdos e
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atividades relativos à cidadania, a serem desenvolvidos nas várias
disciplinas curriculares.

Parágrafo único - Os conteúdos de que trata o "caput" incidirão
conhecimentos sobre direitos humanos, noções básicas de direito
constitucional, direito político e eleitoral, instituições políticas nacionais e
estaduais e sua organização, direitos fundamentais, direito penal,
Estatuto da Criança e do Adolescente, direito do trabalho, meio ambiente,
direito do consumidor e acesso à justiça.

Art. 20 - Esta lei entra em vgor no ano letivo subseqüente ao desua
publicação, respeitando-se o prazo mínimo de um ano.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Adalclever Lopes - Luiz Fernando Faria.
Justificação: Com o advento da Constituição da República de 1988,

tem-se a consagração, no Brasil, do modelo de estado democrático de
direito, que tem como característica básica a fomentação da cidadania,
inclusive em contraposição ao antigo modelo de estado sbcial,
notadamente pelo fato de haver naquele a reconstrução do próprio
Estado a partir do cidadão, o que não ocorre efetivamente neste.

Entretanto, o que se percebe é que, para que a Constituição da
República seja efetivamente aplicada, algumas ações são fundamentais,
principalmente para se despertar de forma constante o sentimento
cidadão no povo brasileiro. A cidadania engloba três elementos básicos: o
exercício dos direitos políticos em sua plenitude, a formação de uma
consciência crítica e a participação da pessoa de forma ativa na vida da
sociedade e do Estado. Evidentemente, a educação cumpre papel único
na construção dessa nova consciência. A própria Constituição da
República indica o caminho em seu art. 205:

"A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho".

ri
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O que pode ser claramente notado é que a função da construção da
cidadania não tem sido realizada, e, obviamente, não pode o legislador se
furtar a corrigir tal situação. Portanto, uma ação positiva a fim de se incluir
a cidadania no conteúdo programático das escolas do Estado nada mais
é do que o cumprimento do chamamento constitucional.

A cidadania de um povo está ligada diretamente à sua história, e a
história de um povo é a alma da pátria. E justamente a grandeza dessa
alma, despertada de geração em geração em cada cidadão, que faz de
um país uma grande nação. Este é o elo que liga o homem a sua pátria.
Um povo que perde sua cultura, perde sua alma, perde sua memória,
perde sua essência e se perde. Acaba sem cidadania alguma.

Vale destacar que a inclusão do conteúdo deve se iniciar no ensino
fundamental e se estender ao ensino médio. Dois motivos se destacam: o
primeiro deles, sem dúvida, é a necessidade de se iniciar o mais cedo
possível a formação do sentimento de cidadania, lembrando-se que,
obviamente, cada escola, dentro da proposta de autonomia pedagógica
consagrada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -,
deverá escolher o momento adequado para introduzir o conteúdo, além
de analisar de que forma ele será inserido nas disciplinas. O segundo
motivo é o fato de que vivemos num mundo globalizado, onde a cultura
americana se impõe cada vez mais, em praticamente todos os setores de
nossas vidas. Não podemos impor nem temer todas estas mudanças;
temos que enfrentá-las, despertando, enquanto ainda há tempo, para a
realidade de que toda esta mundialização vem, como ferrugem,
corroendo nossa cultura e nossos valores e comprometendo, cada dia
mais, a formação da nacionalidade de nossas crianças, nossos jovens, ou
seja, do nosso futuro. Nossos valores, nossas tradições, os cultos a
nossos heróis estão sendo invertidos: nossa triste realidade é que estão
se transformando apenas em feriados prolongados. Isto mostra
claramente que estamos perdendo nossa identidade.

E preciso ter plena consciência de que só poderemos formar cidadãos
verdadeiramente solidários, dignos e conscientes de nossa grandeza e
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realidade se formos capazes de despertar o interesse de nossa juventude
para um nacionalismo consciente, ressaltando o orgulho e o valor`de
nossa Nação e dos grandes brasileiros que lutaram por esta Pátria -
homens e mulheres, abraçando cada um seu ideal, levantando a bandeira
da liberdade, desbravando sertões, abrindo caminhos, criando cidades,
dedicando suas vidas em favor da ciência para salvar outras vidas,
contribuindo com total desprendimento, dando ao mundo os passos
decisivos para o homem voar - e também a força e determinação de
muitos e muitos que souberam viver, lutar, enfrentar e morrer, ii nas
turbulências dos vários regimes políticos vividos neste País.

Pelas razões expostas, submeto aos nobres pares este projeto de lei,
contando com seu apoio para que seja aprovado.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 12/2003
EMENDA N°4

Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, o Estado

manterá cadastro das instituições que exercem as atividades descrias no
art. 1° e exercerá a fiscalização de atividades ou projetos relativos a)OGM
no território mineiro, em articulação com os órgãos e as entidades da
União.

Parágrafo único - Compete aos órgãos estaduais de fiscalização e de
controle das atividades relativas a OGM recomendar às autoridades
competentes federais a suspensão e a cassação das autorizaçôes,ou do
licenciamento dos empreendimentos, projetos e atividades realizados em
desacordo com esta lei e com a legislação federal.".

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2004.
Paulo Piau
Justificação: Para regulamentar o art. 225 da Constituição Federal, a

União editou a Lei Federal n° 8.974, de 1995 - Lei de Biossegurança -,
que estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia geri'ética e
liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados.

Dessa feita, apesar de o Estado ter competência concorrente para
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legislar sobre proteção do meio ambiente (art. 24, VI, da Constituição
Federal), só poderia ele legislar em caráter suplementar, atendendo a
peculiaridades regionais, sem contrariar as disposições federais.

Não temos, no entanto, nenhuma peculiaridade regional no uso das
técnicas de engenharia genética que possam merecer um tratamento
suplementar do legislador estadual.

A Lei Federal n° 8.974, de 5/1/95, já tratou pormenorizadamente do
tema, tendo estabelecido, até mesmo, a competência da CTNBi0 para
emitir parecer técnico prévio conclusivo sobre qualquer atividade de OGM
no meio ambiente.

A imposição de novas avaliações e encargos estaduais relativos à
biossegurança, como é o caso do licenciamento, sem dúvida acarretaria
oneração às empresas de biotecnologia instaladas no Estado, tanto no
setor agroindustrial como no setor farmacêutico, e funcionaria como
barreira à entrada de novas empresas.

Essas as razões pelas quais estamos propondo a supressão da
emissão de licenciamento por parte do Estado, ficando este com a
prerrogativa de fiscalização, controle e cadastro dos empreendimentos no
setor.

EMENDA N°5
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - O Estado alocará recursos, por meio da FAPEMIG,

exclusivamente para trabalhos envolvendo OGM, financiando pesquisas,
concedendo bolsas de estudos e aparelhando laboratórios em convênio
com a EPAMIG, EMBRAPA e universidades sediadas no Estado com o
objetivo de aperfeiçoar o agronegócio mineiro.".

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2004.
Paulo Piau
Justificação: O agronegócio mineiro, embora bem desenvolvido, precisa

melhorar os custos de produção, produtividade e qualidade de seus
produtos, especialmente para atender a exportação e a agroindústria
brasileira.
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O aperfeiçoamento de OGM's contribuirá, sobremaneira, com este
importante setor produtivo da economia nacional.

A abertura de recursos atende à demanda e reivindicação' de
pesquisadores e técnicos que trabalham diretamento neste segmentò da
ciência e tecnologia, possibilitando o ingresso de recursos de outras
fontes que aumentariam a capacidade de treinamento, qualificação e
capacidade de produção.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.913/21004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei n° 1.913/2004
visa declarar de utilidade pública a Casa de Repouso Obra Unida à
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Lagoa-
Formosa.

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

Fundamentação
Na Casa de Repouso Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo a

solidariedade humana se manifesta em ações concretas para amparar
pessoas carentes, particularmente os idosos.

Assim, mantém estabelecimentos para abrigar aqueles que, avançados
na idade, estão necessitados, fornecendo-lhes assistência material e
espiritual, como alimentação, vestuário, medicamentos, suporte médico,
dentário, apoio moral e religioso.

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

1.913/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Elmiro Nascimento, relator;

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.91912004
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n° 1.919/2004
visa declarar de utilidade pública as Obras Sociais da Paróquia São
Gabriel - OSPSG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A referida entidade foi fundada em 1993 e possui como metas principais

amparar os necessitados, planejar a execução de medidas que
contribuam para o bem-estar da comunidade, promover debates e
palestras visando ao desenvolvimento físico, intelectual e moral da
população e manter atividades de cunho educacional, especialmente na
Creche Nossa Senhora Perpétuo Socorro, que atende crianças até 6
anos de idade.

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

1.919/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 54/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar n°
54/2004 dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado
- AGE - e dá outras providências.

Aprovada no 1° turno com as Emendas nos 1 a 6, da Comissão de
Constituição e Justiça, a proposição retorna, agora, a esta Comissão, a
fim de receber parecer para o 2 0 turno.
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Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

O objetivo do projeto em exame é o estabelecimento da estrutura
orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE. Além disso,; dá
providências relacionadas com a nomenclatura de cargos e órgãos na
esfera administrativa da AGE.

A proposição está em sintonia com as modificações sofridas lipela
advocacia pública desde o ano de 2003. Por meio da Emenda à
Constituição n° 56, de 2003, fundiram-se na AGE a extinta Procuradoria-
Geral do Estado e Procuradoria-Geral da Fazenda. Trata-se de medida
de aperfeiçoamentos institucional e operacional da advocacia pública do
Estado.

Observe-se que, em seguida à norma constitucional editada, sucdeu-
se uma série de modificações, muitas das quais de ordem jurídico-
institucional, destinadas a concretizar o dispositivo inserido na Carta
mineira. O projeto de lei complementar em epígrafe apresenta-se nessa
perspectiva, contribuindo para a efetiva unificação das Procura&rias
Estaduais.	 II

Conforme salientamos nos debates realizados no l o turno, a proposição
ainda não estabelece uma estrutura adequada para a AGE, tendo em
vista que grande parte das normas relativas a sua estrutura
permanecerão disciplinadas pela legislação complementar que regulava
as extintas Procuradorias do Estado e da Fazenda. Ainda assim, trata-se
de avanço significativo, razão pela qual o projeto merece ser aprovado
nesta Casa.

Verifica-se que, nos termos do vencido, a estrutura orgânica da AGE
ficará subdividida em cinco áreas: direção superior, assessoramento
direto, execução nas áreas judicial e extrajudicial, apoio administrativo e
unidades colegiadas. O desenho institucional proposto é adequado, pois
delimita de maneira clara, simples e direta as áreas relacionadas com as
atribuições e atividades fundamentais do citado órgão.

Modificações em órgãos e cargos são também apresentadas no 'projeto.

rÃO
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São alterações necessárias em virtude da nova conformação estrutural
da AGE, bem como dos recentes estatutos relativos à advocacia pública
estadual, que vêm sendo editados desde 2003. E, aliás, com o fim de
aperfeiçoarmos esses aspectos que, mediante análise da matéria,
contando com a participação de advogados públicos estaduais e do
Poder Executivo, estamos apresentando cinco emendas ao projeto.
Outras quatro emendas, as de nos 2, 3, 6 e 7, serão também
apresentadas, e se relacionam exclusivamente com a técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de

Lei Complementar n° 54/2004 na forma do vencido no 1° turno com as
Emendas nos 1 a 9, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao § 20 do art. 4° a seguinte redação:
"Art. 40 - .....................
§ 2° - Os representantes dos Procuradores do Estado serão eleitos,

com seus respectivos suplentes, entre os integrantes da carreira com
pelo menos cinco anos de efetivo exercício no cargo.".

EMENDA N°2
Dê-se ao § 20 do art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12- .......................
§ 2° - O anexo da Lei Delegada n° 108, de 2003, fica acrescido da

classe de cargos de Assistente-Técnico Pericial, código MG-1 04, símbolo
AD-12, integrada pelos quatro cargos resultantes da transformação de
que trata o "caput" deste artigo.".

EMENDA N°3
Dê-se ao parágrafo único do art. 13 a seguinte redação:
Art. 13- ...........................
Parágrafo único - Fica incluída no anexo da Lei Delegada n° 108, de 29

de janeiro de 2003, a classe de cargos de Diretor-Geral, código MG-1 03,
símbolo DR-04, integrada pelo cargo a que se refere o inciso 1 do "capuf'
deste artigo.".
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EMENDA N°4
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:	

II
"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 e agosto de 1993,
e dez cargos de Procurador Regional da Fazenda, código EPF-1, aque
se refere a Lei Complementar n° 35, de 29 de dezembro de 1994, com a
remuneração do extinto cargo de Procurador Regional do Estado.".

EMENDA N°5
Suprima-se o art. 15, renumerando-se os demais.

EMENDA N°6
Dê-se ao art. 16 a seguinte redação:
"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 remuneração.

EMENDA N°7
Suprima-se o art. 24.

EMENDA N°8
Acrescente-se onde convier:

- O cargo de Procurador Regional da Fazenda, código EPF-1
PG06, e o cargo de Procurador Regional do Estado, código 653 PG05,
ficam transformados em dois cargos de Procurador-Chefe, código 0652.

EMENDA N°9	 Ir
Acrescente-se onde convier:	

Ii
"Ad. .... - O art. 32 da Lei Complementar n° 81, de 10 de agosto de

2004, fica acrescido do seguinte § 3°:
"Art. 32 -	 ii

§ 30 - Aplica-se aos Advogados Autárquicos o disposto no inciso! VII do
art. 26.".".

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Jô
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Moraes - José Henrique.
Redação do Vencido no 1° Turno

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 1
Disposição Preliminar

Art. l - A estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE -
rege-se pelas disposições desta lei.

Capitulo II
Da Estrutura Orgânica

Art. 20 - A Advocacia-Geral do Estado - AGE compreende:
- a administração superior:

a) Advogado-Geral do Estado;
b) Advogados-Gerais Adjuntos do Estado;
II - unidades colegiadas:
a) Conselho Superior;
b) Conselho de Administração de Pessoal - CAP -;
III - unidades de assessoramento direto:
a) Assessoria do Advogado-Geral do Estado;
b) Assessoria Técnico-Legislativa;
IV - as unidades de execução na área judicial e extrajudicial:
a) 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) a Advocacia Contenciosa, à qual se reportam as Advocacias
Regionais e Procuradorias;

V - as unidades de execução na área de apoio administrativo:
a) Diretoria-Geral;
b) as Superintendências e Diretorias responsáveis pelas atividades-

meios.
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Parágrafo único - O Poder Executivo disporá, por decreto, sobre a
denominação e as atribuições das unidades de execução da Advocacia-
Geral do Estado, bem como a descrição, a denominação e as
competências de suas unidades administrativas complementares.

Art. 30 - O Advogado-Geral do Estado, nos seus impedimentos, será
substituído pelo Advogado-Geral Adjunto do Estado mais antigo no Srgo,
ressalvada a hipótese de designação pelo Governador do Estado.

Capítulo III
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 0 - 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, e terão mandato de um ano, permitida
uma recondução.

§ 20 - Os representantes dos Procuradores do Estado serão eleitos com
seus respectivos suplentes.

Art. 50 - Ao Conselho Superior da AGE compete:	 1

- elaborar e votar o seu regimento interno;
II - deliberar sobre matéria de interesse da AGE quando solicitado seu

pronunciamento pelo Advogado-Geral;
III - propor ao Advogado-Geral alterações na estrutura da AGE; Ir
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

Ir
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voto da maioria absoluta, 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 2/3 (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;
XI - 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 de três anos, 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, 3/5 (três quintos) de
seus membros.

§ 3° - O Conselho Superior da AGE instalar-se-á 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

WC



11926

lei.
§ 50 - O Presidente do Conselho Superior da AGE tem o voto ordinário e

o de desempate.
§ 60 - Não se considera remoção a designação de Procurador do

Estado para ter exercício em unidades de execução situadas no memo
município em que esteja lotado.

Capítulo IV
Da Corregedoria

Art. 60 - Ao Corregedor incumbe:
- exercer o poder disciplinar em conformidade com orientaçãb do

Advogado-Geral;	 li
II - presidir a comissão a que se refere o disposto no inciso XIV dop art.

50
III - dar ciência ao Conselho Superior da AGE dos relatórids de

correição ordinária e extraordinária nos órgãos de execução da AGE, das
autarquias e fundações;

IV - instaurar sindicância e propor ao Advogado-Geral a abertura de
processo administrativo disciplinar, quando for o caso;

V - acompanhar a atuação do Procurador do Estado durante o estágio
probatório, opinando, motivadamente, por sua confirmação ou
desligamento no prazo de cento e vinte dias antes do término do estágio;

VI - prestar informações para organização de lista de promoção;
VII - promover correição nos órgãos de execução da Advocacia' Geral

do Estado e nas Procuradorias das autarquias estaduais e das fundações
instituídas e mantidas pelo Estado;

VIII - sugerir anotação de elogio na pasta funcional do Procurador do
Estado; e

IX - propor medida de aprimoramento dos serviços.
Capítulo 	 li

Disposições Finais
Art. 70 - As unidades de execução da Advocacia-Geral do "Estado

denominadas Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, Procuradoria do
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Trabalho e Previdência Social, Procuradoria Administrativa, Procuradoria
de Obrigações, a Procuradoria de Tributos e Finanças e a Procuradoria
Regional da Fazenda 1 - PRFI passam a denominar-se Procuradorias.

§ 1° - O Poder Executivo disporá, por decreto, sobre a denominação
complementar e as atribuições das unidades de que trata o "capuf' deste
artigo.

§ 2° - As Procuradorias Regionais da Fazenda e do Estado passam a
denominar-se Advocacias Regionais do Estado.

Art. 80 - 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, mantida a respectiva remuneração e código:

- o Subprocurador-Geral da Defesa do Contencioso passa a
denominar-se Subadvogado-Geral do Contencioso;

li - 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, em um cargo de provimento em comissão de
Assessor-Chefe da Assessoria do Advogado-Geral do Estado, código
662, mantida a remuneração do cargo.

Art. 12 - Ficam transformados, no quadro especial de cargos de
provimento em comissão a que se refere o anexo da Lei Delegada n° 108,
de 29 de janeiro de 2003, quatro cargos de Assessor li, código MG-12
PG685/PG686/PG687/PG560, símbolo AD-1 2, em quatro cargos de
Assistente-Técnico Pericial, código MG-104, símbolo AD-1 2, de
recrutamento amplo, mantida a remuneração do cargo.

§ V - Os cargos de Diretor de 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,

rÀ
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Estatística, Engenharia, Física, Química, Agrimensura e Medidina,
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-1 04, símbolo
AD-12.

Art. 13 - Ficam criados, no quadro especial constante no anexo dá Lei
Delegada n°108, de 29 de janeiro 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; e
VI - três cargos de Assistente Administrativo, código EX- 06, símbolo

9/A.
Parágrafo único - Fica incluída no anexo da Lei Delegada n° 108, êle 29

de janeiro de 2003, a classe de cargos de Diretor-Geral, código MG-103,
símbolo DR-04.

Art. 14 - Ficam transformados em cargos de Advogado Regional do
Estado, código 664, os cargos de Procurador Regional do Estado p oito
cargos de Procurador Regional da Fazenda, com a remuneração do
extinto cargo de Procurador Regional do Estado.	 11

Art. 15 - Ficam extintos dois cargos de Procurador Regional da
Fazenda.

Art. 16 - Ficam transformados três cargos de Procurador Regiohal da
Fazenda em três cargos de Advogado Regional Adjunto do Estado,
código 663, mantida a remuneração.

Art. 17- O Subprocurador Regional do Estado no Distrito Federal'lpassa
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
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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 § 30:

"Art. 16-...
§ 3° - É requisito para a promoção na carreira da Advocacia Pública do

Estado que o servidor se encontre em efetivo exercício.".
Art. 20 - O art. 36 da Lei Complementar n° 81, de 2004, passa a vigorar

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. 21 - O "caput" e o inciso IV do § 1° 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.
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§1°-...............................
IV - encontrar-se em efetivo exercício.".
Art. 22 - Os atos complementares de codificação, identificaçãb 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 0 da Lei n° 9.530, de 29
de dezembro de 1997.

Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 24 - Ficam em vigor as disposições das Leis Complementares n°

30, de 10 de agosto de 1993, e n° 35, de 30 de dezembro de 1994,
naquilo que não conflitarem com esta lei.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 56/2004
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar n°

56/2004 dá nova redação ao art. 4 0 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.

Aprovado no 10 turno, o projeto retorna a esta Comissão para receber
parecer para o 20 turno de votação, consoante estabelece o art. 189 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame visa a modificar a redação do § 3° do art. 4 0 da

Lei Complementar n° 78, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a
consolidação das leis do Estado. O dispositivo objeto de alteração
disciplina o conteúdo do fecho das leis, que, segundo o projeto, passaria
a conter a indicação do número de anos decorridos debdea
Independência. Cumpre dizer que a mencionada Lei Complementar n° 78
já exige que, no fecho das leis, haja indicação do número de anos
decorridos da data da Inconfidência.
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Nesta oportunidade, ratificamos o pronunciamento desta Comissão por
ocasião do parecer para o 1° turno, quando deixamos consignado que o
projeto propugna por medida que já é adotada no plano federal em
relação ao fecho dos atos normativos, de modo que a sua aprovação
conduziria a uma simetria entre os planos legiferantes federal e estadual
no que concerne à padronização dos atos legislativos.

Reiteramos também a assertiva de que o projeto atende ao propósito de
se reverenciar um acontecimento histórico da maior importância, que
merece ser evocado por ocasião da edição da lei, ato político por
excelência, que expressa, como nenhum outro, o exercício do poder
político.

Aproveitamos o ensejo para apresentar a Emenda n° 1, com o propósito
de corrigir erro material ocorrido por ocasião da tramitação do projeto de
que resultou a Lei Complementar n° 78, quando, por um lapso, se deixou
de agrupar os arts. 19 a 23 da referida lei sob a forma do Capítulo V,
referente às disposições finais.

Diante de tais considerações, faz-se oportuna a aprovação da medida
legislativa preconizada pela proposição em exame com a Emenda n° 1,
apresentada ao final deste parecer.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei

Complementar n°56/2004 com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.
EMENDA N° 1

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 20:
"Art. 20 - Os arts. 20 a 23 da Lei Complementar n° 78, de 2004, passam

a constituir capítulo próprio, sob a seguinte designação: "Capítulo V -
Disposições Finais".

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - José Henrique, relator - Antônio

Carlos Andrada - Jô Moraes.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.336/2003

Comissão de Administração Pública

rs
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Relatório
De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por

meio da Mensagem n° 143/2003, o projeto de lei em epígrafe institui e
estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do Grupo de Atividade's de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Aprovada em 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, com a Emen1a n°
1, retorna a matéria a esta Comissão para receber parecer de 2 0 turno,
nos termos do ad. 189 do Regimento Interno.	 Ir

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

O projeto de lei em epígrafe trata do plano de carreira do pessoal do
Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustedtável,
integrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -, pelo Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e
pelo o Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -, nos termos do
disposto no art. 50 da Emenda à Constituição n°57, de 15/7/2003.

A proposição em tela propõe a redução do número de carreiras
existentes no referido Grupo de Atividades, reunindo seMdore 1 s com
formações profissionais diversas. Assim, as 42 modalidades de classes
de cargos serão transformadas em apenas 4 carreiras específicas,
criando-se a possibilidade de haver servidores com formações
profissionais diferentes em uma mesma carreira e tornandà mais
abrangentes as definições das atribuições de cada cargo.

A Comissão de Constituição e Justiça, para adequar o projbto em
comento à técnica legislativa, apresentou o Substitutivo n° 1,
aproveitando as propostas apresentadas pelo Governador do Estado, por
meio das emendas constantes na Mensagem n° 227, de 14/9/2004.

Esta Comissão propôs, em 1° turno, propôs a alteração do § 3,0 do art.
4°, visando à inclusão dos cargos da carreira de Técnico Ambiental entre
os que terão as condições para o exercício das suas atribuições definidas
em regulamento.
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Estamos propondo, por meio da Emenda n° 1, a alteração do art. 25 do
vencido, para introduzir o comando necessário à extinção de noventa e
oito cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo lotados no
IEF. Propomos, ainda, por meio da Emenda n° 2, a alteração da redação
do inciso 1 do art. 27 do vencido, visando à alteração do número de
cargos de Ajudante de Serviços Gerais. A Emenda n° 3 promove a
alteração do "caput" do ai. 37, para a introdução da expressão
"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".

Apresentamos a Emenda n° 4 para substituir a expressão "Sistema
Estadual e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável" pela
expressão "órgãos e entidades em que são lotados os cargos das
carreiras do Grupo de Atividades e Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável", conforme 9 parecer exarado pela Comissão de Constituição
e Justiça no 1° turno. E que a referida substituição foi feita em alguns
dispositivos do projeto e não no corpo do texto do Anexo li. Com a
referida emenda, visamos, ainda, à inclusão de atribuição para o Técnico
Ambiental, a ser feita no Anexo II do projeto. São necessárias algumas
alterações nos Anexos 1 a IV, visando à melhor identificação das carreiras
constantes no Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, por órgão ou entidade, o que fazemos também por meio da
Emenda n° 4.

Foram feitas correções nos ais. 31 e 36 do vencido, relativas a
remissões constantes nos referidos dispositivos.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 20 turno, do

Projeto de Lei ri 0 1.336/2003 na forma do vencido no 1° turno, com as
Emendas n

o
s 1 a 4, a seguir apresentadas.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 25 a seguinte redação:
"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 SEMAO, os cargos de provimento efetivo de
Técnico de Atividade de Pesquisa lotados na FEAM, os cargo 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
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.".

EMENDA N°2
Dê-se ao inciso 1 do art. 27 a seguinte redação:
"Art. 27 - ....

- dezoito cargos de Ajudante de Serviços Gerais, sendo um lotado na
SEMAD, dezesseis lotados no IEF e um lotado no IGAM;".

EMENDA N°3
Dê-se ao "caput" do art. 37 a seguinte redação:	 P1

"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 posiciondmento
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.".

EMENDA N°4
Dê-se aos Anexos 1, II, III e IV a seguinte redação:

"Anexo 1
(a que se referem os arts. lO, parágrafo único, 23, 24, 29, 31 e 331 da Lei

de de de 2004)

rÃ'
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Estrutura de Carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

1.1 - Estrutura das Carreiras da SEMAD. do IEF. do IGAM e da 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 14.12.2004.

1. 1.2 - Técnico Ambiental
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
lr A tabela referente ao item 1.12" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.2 - Estrutura de Carreira do IEF, do IGAM e da 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 14.12.2004.
1.3 - Estrutura de Carreira da 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 14.12.2004.
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 - Atribuições de Carreiras da SEMAD, Do IEF, Do IGAM e da 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 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 dos
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Gestores, dos 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 atividadés 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 áres de
conservação, pesquisa, proteção e defesa ambiental e dos recursos
hídricos.

11.2 - Atribuições de Carreira do IEF, do IGAM e da 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 as seguintes atividades:

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;
g) estímulo e difusão de tecnologia, informação e educação ambientais.
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11.3 - Atribuições de Carreira da 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 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, bem como para
seu acompanhamento, avaliação e controle, para 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 § 50 do art. 36 da Lei n°, de de de 2004)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à
Constituição n° 49/2001 e de 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 14.12.2004.
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
lV.1 - Tabela de Correlação das Carreiras da SEMAD, do IEF, do IGAM

e da FEAM
IV.1 .1 -Auxiliar Ambiental
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*,, A tabela referente ao item 1V1.1" foi publicada no "Diárió do
Legislativo" de 14.12.2004.

IV.1 .2 - Técnico Ambiental
*, A tabela referente ao item 1V12' foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
IV.2 - Tabela de Correlação de Carreira do IEF, do IGAM e da FEAM
IV.2.1 - Analista Ambiental
*, A tabela referente ao item 1V.2.1" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.	 •1
IV.3 - Tabela de Correlação de Carreira da SEMAD	 P1

IV.3.1 - Gestor Ambiental
- A tabela referente ao item 1V.3.1" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - José Henrique, relator - Antônio

Carlos Andrada - Jô Moraes.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.336/2003

Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo.

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 Anexd 1.
Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:
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- 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
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 órgãos 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 - 10AM - 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

rs
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por esta lei serão definidas em regulamento.
§ 20 - As atribuições dos cargos das carreiras de Analista Ambiental e

Técnico Ambiental têm natureza de atividade exclusiva de Estado.
§ 30 - As condições do 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 regulameno.

Art. 50 - 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 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,
a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
daSEPLAG.	 ir

Art. 6° - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo so'fnente
serão permitidas dentro da mesma carreira.	 ir

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. 80 - 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
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Seção 1
Do Ingresso

Art. 9°— 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

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.
§ 1 0 - 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

rs
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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.
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°— O prazo de validade do concurso será contado a partir da bata de
sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 20 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:	 li

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e Vil- i do § 21
do art. 12;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulaménto, 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 dfetivo do
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de boncurso
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

rÀ
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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
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. 17 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ 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
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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.

§ 20 - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido
dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior1 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 ingrésso
na carreira.

Art. 19 - A contagem do prazo para a primeira promoção e a segunda
progressão terá início após a conclusão do estágio probatório, desde! que
o servidor tenha sido aprovado.	 Ir

Art. 20 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de reduçãó ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para progressãb 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 qàe 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;

rs
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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
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 § P do art. 17 serão desenvolvidos em
parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

Art. 23 - Para a obtenção do número 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 Sustentável 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

rÀ
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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 Ana!ista
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 efetiv4 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 Administrativo,
Auxiliar Técnico, Técnico de Defesa Ambiental, Auxiliar Administrativo,
Técnico Administrativo e Técnico Florestal lotados no IEF na data da
publicação desta lei ficam transformados em quatrocentos e cinqüenta
cargos de provimento efetivo de Técnico Ambiental.

Art. 26 - Os cargos de provimento efetivo de Agente de Administrção
lotados na SEMAD, os cargos de provimento efetivo de Auxiliar de
Atividade de Pesquisa lotados na FEAM, os cargos de provimento efétivo
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 Ambi&ital,
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
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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

efetivo:
- um cargo de Ajudante de Serviços Gerais lotado na SEMAD;

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. 30 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 árgão ou nas entidades
relacionados no art. 3 0 , 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;
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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 estabelócer
as regras de posicionamento.

§ l ' - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estruturadas
carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 20 - 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
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;

li - 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 "capuf'.
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§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data da publicação do decreto
que as estabelecer.

§ 20 - 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. 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 O - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
somente produzirão efeitos após sua publicação.

§ 21 - 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.

§ 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 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.
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§ 2 0 - 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.

§ 30 - 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.

§ 40 - A função pública de que trata o § 3° deste artigo será extinta com
a vacância.	 II

§ 50 - O quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° deste artigo e
das funções públicas de que trata o § 3 0 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 considerdção,
para tal fim, o cargo ou a função em que se deu a aposentadoria.	1

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.

§ 20 - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput" deste
artigo é de:

rÀ



951

- 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 ocupantes de cargos de

provimento efetivo lotados na FEAM.
Art. 39— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
•	 Anexo 1
(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei n°, de de de 2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável
1.1 -Auxiliar Ambiental
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* A tabela referente ao item "1.1" foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 14.12.2004.
1.2 - Técnico Ambiental
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
1.3 - Analista Ambiental
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.3" foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 14.12.2004.
1.4 - Gestor Ambiental
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 14" foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 14.12.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 40 da Lei no , de de de 2004)
Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
11.1 - Gestor Ambiental: desempenho das atividades técnicas e

logísticas de nível superior relativas ao exercício das competências
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constitucionais e legais a cargo da SEMAD, especialmente:
a) formulação das políticas estaduais de meio ambiente afetas a:
1 - regulação, gestão e ordenamento do uso e de 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.

11.2 - Analista Ambiental: desenvolvimento das atividades técnicás e
logísticas de nível superior relativas ao exercício das competências
constitucionais e legais a cargo dos órgãos que compõem o Sistema
Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em espêcial
as que se relacionem com as seguintes atividades:

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;
g) estímulo e difusão de tecnologia, informação e educação ambientais.
11.3 - Técnico Ambiental: desempenho das atividades técnicas e

logísticas de nível intermediário relativas ao exercício das competêrcias
constitucionais e legais a cargo dos órgãos que compõem o Sistema
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Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em especial:
a) prestação de suporte e apoio técnico especializado às atividades dos

Gestores e Analistas Ambientais;
b) execução de atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e

informações especializadas voltadas para as atividades finalisticas;
c) orientação e controle de processos voltados para as áreas de

conservação, pesquisa, proteção, defesa ambiental e dos recursos
hídricos.

11.4 - Auxiliar Ambiental: desenvolvimento das atividades técnicas e
logísticas, de nível básico, relativas ao exercício das competências
constitucionais e legais a cargo dos órgãos que compõem o Sistema
Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em especial:

a) prestação de suporte e apoio técnico especializado às atividades dos
Gestores, dos Analistas e Técnicos Ambientais;

b) execução de processos voltados para as áreas de conservação,
pesquisa, proteção, defesa ambiental e dos recursos hídricos.

Anexo III
(a que se refere o § 5 0 do art. 36 da Lei n°, de de de 2004)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à
Constituição n° 49/2001 e de Funções Públicas não efetivadas

- A tabela referente ao Anexo III foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 14.12.2004.

Anexo IV
(a que se referem os arts. 29, 36 e 37 da Lei n°, de de de 2004)

Tabela de Correlação
IV.1 - Gestor Ambiental
* A tabela referente ao item "IV.1" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
IV.2 - Analista Ambiental
* A tabela referente ao item "lV.2" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
lV.3 - Técnico Ambiental
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A tabela referente ao item "IV.3" foi publicada no "Diário , do
Legislativo" de 14.12.2004.

IV.4 - Auxiliar Ambiental
- A tabela referente ao item 1V4" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.339/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

pe autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
institui e estrutura as carreiras de Educação Superior do Estado no
âmbito do Poder Executivo Estadual.

A matéria recebeu parecer favorável das Comissões em que 1 foi
apreciada no 1° turno e foi aprovada na forma do Substitutivo ri? 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Retoma agora o projeto a esta Comissão para análise no 2 0 turno e
para que seja elaborada a redação do vencido, na forma do art. 189 do
Regimento Interno.	 1

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a instituir e estruturar as carreiras de

Educação Superior do Estado no âmbito do Poder Executivo Estadual. A
proposição permaneceu durante um ano nesta Casa, tempo razdável
para o estudo adequado da matéria, considerando sua complexidade e
importância. Este período pode ser dividido em duas fases: a primeira,
composta por estudos técnicos e discussão com representantes do Poder
Executivo, esclarecimentos e aperfeiçoamento técnico, notadamente no
que tange à padronização da redação dos dispositivos comuns às
diversas proposições. Trata-se do único projeto de carreira em que se
define o conceito de plano de carreira, porque é o único em que a
expressão é empregada.

A segunda fase se iniciou com a aprovação do Substitutivo n°na
Comissão de Constituição e Justiça. Como resultado da primeira fase, a
proposição tramita com celeridade pelas comissões, uma vez que 1 seu
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texto apresenta-se consistente.
Visando a aperfeiçoar o texto, apresentamos duas emendas. A primeira

tem por objetivo dar melhor redação ao art. 9°, transferindo para o edital
do concurso a atribuição de fixar a carga horária do servidor a ser
contratado, que pode variar de 30 a 40 horas. A matéria não é nova, uma
vez que já consta da proposição, razão pela qual a emenda pode ser
apresentada sem contrariar o disposto no art. 189 do Regimento Interno.
A segunda emenda visa apenas melhorar o quadro lV.1, deixando
evidente o vínculo entre os níveis de escolaridade e de carreira.

O Poder Executivo encaminhou emendas ao projeto em exame, que
foram incorporadas a este parecer, tendo em vista o princípio da
economia processual.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.339/2003 na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas n
o
s 1 a 12,

que apresentamos.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 9° a seguinte redação, promovendo-se as alterações
correspondentes nos anexos:

"Art. 9° - 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 em edital de concurso
público, para os cargos das carreiras de Analista Universitário e Técnico
Universitário;

II - trinta horas para os cargos das carreiras de Analista Universitário da
Saúde e Técnico Universitário da Saúde;

III - vinte horas para os cargos da carreira de Professor de Educação
Superior;

IV - quarenta horas para os cargos da carreira de Professor de
Educação Superior em regime de trabalho de tempo integral.

§ 1° - Poderá haver ingresso de Analista Universitário da Saúde para
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desempenhar atribuições relacionadas ao exercício da medicina com
carga horária de trabalho de doze horas semanais, em regime de plantão.

§ 2° - A carga horária de que trata o inciso IV deste artigo poderá ser
cumprida em regime de dedicação exclusiva, mediante concessão.

§ 3° - As normas para a concessão do regime de trabalho a quêse
refere o § 20 serão regulamentadas pela unidades colegiadasi de
deliberação superior das universidades.

§ 40 - A carga horária de trabalho dos ocupantes dos cargos a que se
referem os incisos III e IV do "caput" deste artigo compreende no mídimo
oito horas semanais destinadas à docência."

EMENDA N°2
Excluam-se do item 11.1 do Anexo II

	
termos "e à ampliação da

transmissão do saber e da cultura".
EMENDA N°3

Substituam-se os quadros 1.1, do Anexo e IV.1 do Anexo IV pêlos
seguintes:

1-1 - Carreira de Professor de Educação Superior
Carga horária de trabalho: 20 horas-aula semanais ou 40 horas-aula

semanais em regime de tempo integral, com ou sem dedicação exclusiva.
A tabela referente ao item 1-1" foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 14.12.2004.
IV.1 - Carreira de Professor de Educação Superior

A tabela referente ao item "IV. 1" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 14.12.2004.

EMENDA N°4
Substitua-se a expressão "Professor de Ensino Superior" por "Professor

de Educação Superior" em todos os dispositivos e anexos em que tiver
sido utilizada.

EMENDA N°5
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O art. 9° da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 90 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras de que
trata 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, para adjunção ou
disposição, nos termos da legislação vigente.".".

EMENDA N°6
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O "capuf" do art. 30 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30 - O exercício da função de Vice-Diretor, a que se refere o inciso

1 do art. 29, é restrito a ocupante de função ou cargo das carreiras de
Professor de Educação Básica e Especialista em Educação Básica.".".

EMENDA N°7
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O § 2 0 art. 33 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004, passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 33 - ( ... )
§ 2° - O Professor de Educação Básica que exercer a docência na

função de Professor no Núcleo de Educação Tecnológica - NET -, no
ensino do uso de biblioteca, na recuperação de alunos ou na educação
de jovens e adultos, na opção semipresencial, cumprirá vinte e duas
horas semanais na docência e duas horas semanais destinadas a
reuniões.".".

EMENDA N°8
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - Os § 1° a 4 0 do art. 34 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de

2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 34 - ( ... )
§ 1° - Para efeito do disposto neste artigo, serão destinadas à docência,

no mínimo, cinco horas, e a reuniões, no mínimo, duas horas.
§ 2 0 - O Professor de Educação Básica que estiver cumprindo a carga

horária semanal de que trata o "capuV' assumirá as aulas de mesmo
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conteúdo curricular que surgirem na escola em que estiver em exercício
em cargo vago, até o limite de dezoito horas semanais destinadas a
docência.

§ 30 - o vencimento básico do Professor de Educação Básica de que
trata este artigo será estabelecido conforme tabela prevista no parágrafo
único do art. 42 e será proporcional ao número de horas semanais
fixadas para o cargo na forma de regulamento.

§ 40 - As aulas assumidas na forma do § 2 0 deste artigo passarão a
integrar a carga horária semanal do servidor, a qual não poderák ser
reduzida após essa alteração, 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."

EMENDA N°9
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O "caput" do art. 35 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2Q04,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 35 - A carga horária semanal de trabalho do Professor de

Educação Básica poderá ser estendida em até cinqüenta por cento, em
conteúdo curricular para o qual o professor esteja habilitado, com valor
adicional proporcional ao vencimento básico percebido, na forma do
regulamento.".".

EMENDA N° 10
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - Os incisos III e VI do § 7 0 do art. 35 da Lei n° 15.293, de 5 de

agosto de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 35-(...)

III - retorno do titular do cargo, quando a extensão resultar de
substituição;

IV-( ... )
VI - afastamento do efetivo exercício do cargo, com ou sem

remuneração, por período superior a sessenta dias no ano;'.".
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EMENDA N°11
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O art. 35 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 80:
"Au. 35 - ( ... )
§ 80 - A extensão de que trata este artigo só será concedida ao

Professor de Educação Básica que estiver cumprindo a carga horária
semanal de que trata o "caput" do art. 34 se em decorrência de
substituição e no mesmo conteúdo."."

EMENDA N° 12
Acrescente-se onde convier:
"Au.. .... - O "caput" do art. 36 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 36 - A carga horária semanal de Professor de Educação Básica

que, por exigência curricular, exceder o número de aulas semanais do
cargo será obrigatoriamente assumida pelo professor, que receberá valor
adicional proporcional ao vencimento básico percebido, enquanto
perdurar essa situação".".

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Jô

Moraes - José Henrique.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.339/2003

Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior do
Poder Executivo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Alt. 1° - Ficam instituídas, na forma desta lei, observados os princípios

Capítulo 1
Disposições Gerais

constitucionais e as disposições da Lei Federal n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, as seguintes carreiras do Grupo de Atividades de
Educação Superior do Poder Executivo:
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- Professor de Ensino Superior;
II - Analista Universitário;
III —Técnico Universitário;
IV - Auxiliar Administrativo Universitário;
V - Analista Universitário da Saúde;
VI - Técnico Universitário da Saúde.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas nc

artigo e o número de cargos de cada uma delas são os
Anexo 1.

"caput" deste
constantes' no

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:
- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua

área de atuação;
II - plano de carreira o conjunto de normas que definem a estrutura:,das

carreiras e disciplinam o ingresso e o desenvolvimento do servidor
ocupante de cargo de provimento efetivo em determinada carreira;

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;

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 é 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.

rTÀ
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Art. 30 - o Plano de Carreiras do Grupo de Atividades de Educação
Superior do Poder Executivo tem por objetivo o desenvolvimento da ação
acadêmica no campo do ensino, da pesquisa e da extensão e a eficácia
administrativa, visando à qualidade da ação exercida e à valorização
pessoal e profissional do servidor, mediante:

- estabelecimento, para cada instituição de ensino superior, de
estruturas de cargos adequadas e flexíveis, a partir da classificação dos
cargos e da descrição de suas atribuições;

II - adoção de sistemática de vencimento e remuneração compatível
com a complexidade das atribuições e a responsabilidade das tarefas
requeridas por uma universidade;

III - adoção de princípios de habilitação, avaliação periódica de
desempenho individual, tempo de serviço e capacitação para o
desenvolvimento nas carreiras, que possibilitem a elevação da qualidade
do desempenho do servidor;

IV - constituição de quadros de servidores de alto nível, dotados de
conhecimentos, valores e habilidades compatíveis com os objetivos e o
alcance da atividade acadêmica.

Art. 40 - Os cargos das carreiras instituídas por esta lei são lotados nos
quadros de pessoal das seguintes entidades do Poder Executivo:

- na Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -, cargos das
carreiras de:

a) Professor de Ensino Superior;
b) Analista Universitário;
c) Técnico Universitário;
d) Auxiliar Administrativo Universitário;
II - na Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -,

cargos das carreiras de:
a) Professor de Ensino Superior;
b) Analista Universitário;
c) Técnico Universitário;
d) Auxiliar Administrativo Universitário;
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e) Analista Universitário da Saúde;
f) Técnico Universitário da Saúde.
Art. 50 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras do Grupo de

Atividades de Educação Superior são as constantes no Anexo II.
Parágrafo único - As atribuições específicas dos cargos das carreiras

instituídas por esta lei serão definidas em decreto, ouvido o Conselho
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade.

Art. 60 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei nos
quadros de pessoal das entidades a que se refere o art. 40 será definida
em decreto e fica condicionada à anuência das entidades envolvidas  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 entidáde,
a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
da SEPLAG.

Art. 70 - 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 na entidade pára a
qual o servidor será transferido, nos termos da legislação vigente,
respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo servidor.

Art. 80 - 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 exercícib 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:

- trinta horas para os cargos das carreiras de Analista Universitário,
Analista Universitário da Saúde, Técnico Universitário e Técnico
Universitário da Saúde lotados na UNIMONTES;	 Ir
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II - quarenta horas para os cargos das carreiras de Analista
Universitário e Técnico Universitário lotados na UEMG;

III - vinte horas para os cargos da carreira de Professor de Ensino
Superior;

IV - quarenta horas para os cargos da carreira de Professor de Ensino
Superior em regime de trabalho de tempo integral, com ou sem dedicação
exclusiva, mediante concessão.

§ As normas para a concessão do regime de trabalho a que se
refere o inciso IV do "capuV' deste artigo serão regulamentadas pelas
unidades colegiadas de deliberação superior das universidades.

§ 2° - A carga horária de trabalho dos ocupantes dos cargos a que se
referem os incisos III e IV do "caput" deste artigo compreenderá no
mínimo oito horas semanais destinadas à docência.

Capítulo II
Das Carreiras

•Seção 1
Do Ingresso

Art. 10— O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende
de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Art. 11 - O ingresso em cargo das carreiras de Analista Universitário,
Técnico Universitário, Analista Universitário da Saúde e Técnico
Universitário da Saúde ocorrerá no primeiro grau do nível inicial das
carreiras e depende de comprovação de habilitação mínima em:

- nível superior, conforme edital do concurso público, para as carreiras
de Analista Universitário e Analista Universitário da Saúde;

II - nível intermediário, conforme edital do concurso público, para as
carreiras de Técnico Universitário e Técnico Universitário da Saúde.

Art. 12 - O ingresso em cargo da carreira de Professor de Ensino
Superior ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de
comprovação de habilitação mínima em:

- nível superior acumulado com pós-graduação "lato sensu", conforme
edital do concurso público, para ingresso no nível 1;



II - nível superior acumulado com pós-graduação "stricto sensu",
conforme edital do concurso público, para ingresso no nível III;

III - nível superior acumulado com doutorado, conforme edital: do
concurso público, para ingresso no nível V.

Art. 13 - 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 Diretriz6s e
Bases da Educação.

Art. 14 - Não haverá ingresso na carreira de Auxiliar Administrátivo
Universitário.

Art. 15—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

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 do

regulamento.
§ 1 o - 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 respeMivos

programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação de títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do concuEso;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínimà de
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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.
§ 2° - Os critérios a que se refere o inciso IV do § 1° deverão ser

aprovados pelas unidades colegiadas de deliberação superior das
universidades e serão divulgados para conhecimento público.

Art. 16— 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.

§ 10 - 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 § 1°
do art. 15 desta lei;

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. 17 - A realização de concurso público para provimento de cargos
nas universidades estaduais será determinada pelos respectivos
Conselhos Universitários, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira, bem como a autorização da Câmara Temática específica do
Colegiado de Gestão Governamental, criado pela Lei Delegada n° 49, de
2 de janeiro de 2003.

Art. 18—O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo do
Poder Executivo do Estado que, em razão de concurso público posterior à
publicação desta lei, ingressar em cargo de carreira do Grupo de
Atividade de Educação Superior, 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

rAC
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esta lei, poderá perceber a diferença a título de vantagem pesoal
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. 19 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 20 - 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. 21 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ 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;

rÀ
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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 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.

Art. 22 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de ingresso
na carreira.

Art. 23 - 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. 24 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário, bem como do quantitativo de
avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de
progressão ou promoção, na hipótese de formação superior àquela
exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada
com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do disposto
no "caput?' deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de Desempenho
- ADE.

Art. 25 - 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" dõste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo sara
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. 26 - O curso de formação técnico-profissional a que se refeçe o
inciso IV do "caput" do art. 15 e as atividades de formação e
aperfeiçoamento a que se refere o inciso V do § 1° do art. 21 serão
desenvolvidos em parceria com a Escola de Governo da Fundação João
Pinheiro.

Parágrafo único - Para fins de ingresso e de promoção na carreira de
Professor de Ensino Superior, o curso e as atividades a que se refere o
"caput" deste artigo poderão ser desenvolvidos em parceria com a
Fundação João Pinheiro ou com instituições oficialmente reconhedjdas
pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -
SECTES - ou pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - CAPES.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

Art. 27— Para a obtenção do número de cargos da carreira de Professor
de Ensino Superior, previsto no Anexo 1, são realizados os segiintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Professor Auxiliar,
Professor Assistente, Professor Adjunto e Professor Titular lotados na
UEMG e na UNIMONTES na data da publicação desta lei transformdos
em oitocentos e trinta e três cargos de provimento efetivo de Professor de
Ensino Superior;

II - ficam criados mil e sessenta cargos de provimento efetiMb de
Professor de Ensino Superior.
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Parágrafo único - Dos cargos criados nos temos do inciso II do "caput'
deste artigo, cento e trinta e um são lotados no Quadro de Pessoal da
UEMG e destinam-se exclusivamente ao Campus Universitário de Belo
Horizonte, e novecentos e vinte e nove são lotados no Quadro de Pessoal
da UNIMONTES.

Art. 28 - Os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração,
Analista de Atividades Universitárias e Analista de Apoio Técnico lotados
na UEMG e na UNIMONTES na data da publicação desta lei ficam
transformados em cento e setenta e três cargos de provimento efetivo de
Analista Universitário.

Art. 29 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico
Universitário, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Técnico Administrativo e Técnico de Atividades Universitárias lotados na
UEMG e na UNIMONTES na data da publicação desta lei transformados
em duzentos e setenta e quatro cargos de provimento efetivo de Técnico
Universitário;

II - ficam criados sessenta e quatro cargos de provimento efetivo de
Técnico Universitário.

Art. 30 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Motorista, Ajudante de Saúde, Oficial de Serviços Gerais,
Telefonista, Agente Universitário de Saúde, Agente de Atividades
Universitárias e Agente de Administração lotados na UEMG e na
UNIMONTES na data da publicação desta lei ficam transformados em
trezentos e cinqüenta e nove cargos de provimento efetivo de Auxiliar
Administrativo Universitário, ressalvados os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, que ficam extintos:

- no Quadro de Pessoal da UEMG:
a) vinte cargos de Agente de Administração;
b) quarenta e três cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
c) três cargos de Agente de Atividades Universitárias;



11970

d) três cargos de Telefonista;
e) treze cargos de Motorista;
f) nove cargos de Oficial de Serviços Gerais;
II - no Quadro de Pessoal da UNIMONTES:
a) vinte e oito cargos de Agente de Administração;
b) cinco cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
c) dois cargos de Motorista.
Art. 31 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista

Universitário da Saúde, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista Universitário da
Saúde lotados na UNIMONTES na data da publicação desta lei
transformados em oitenta e nove cargos de provimento efetivo ;, de
Analista Universitário da Saúde;

II - ficam criados cento e quatorze cargos de provimento efetivo de
Analista Universitário da Saúde.	 IrArt. 32 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico
Universitário da Saúde, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Universitário da
Saúde e Técnico Universitário da Saúde lotados na UNIMONTES na data
da publicação desta lei transformados em cento e noventa e três cargos
de provimento efetivo de Técnico Universitário da Saúde;

II - ficam criados duzentos e dezoito cargos de provimento efetivo de
Técnico Universitário da Saúde.

Art. 33— Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da UNIMONTES, quatro
cargos vagos de provimento efetivo de Atendente de Enfermagem e treze
cargos vagos de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem.	Ir

Art. 34 - Os cargos de provimento efetivo transformados, extintos e
criados por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 35 - O servidor que, na data da publicação desta lei, for ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado na UEMG ou na UNIMONTES será
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enquadrado na estrutura estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de
correlação constante no Anexo IV.

Art. 36 - Ao servidor que, na data da publicação desta lei, for ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado na UEMG ou na UNIMONTES 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 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° - 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.

§ 20 - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma deste
artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.

Art. 37 - Na ocorrência da opção prevista no art. 36, a transformação,
nos termos dos arts. 27 a 32, do cargo ocupado pelo servidor em cargo
de carreira constante no Anexo 1 somente se efetivará após a vacância do
cargo original.

Art. 38 - Fica assegurado ao servidor enquadrado nas carreiras
instituídas por esta lei, nos termos do art. 35, bem como ao que fizer a
opção de que trata o art. 36, o direito previsto no art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 39 - 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 de que trata esta
lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à carga horária de
trabalho do servidor.
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§ 21 - Poderão ser incorporados nas tabelas de vencimento básidb a
que se refere o "caput" o abono de que trata a Lei Delegada n° 38, de 26
de setembro de 1997; a parcela remuneratória complementar de que trata
a Lei Delegada n° 41, de 7 de junho de 2000, e outras vantagens
pecuniárias, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 40 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a
que se refere o art. 35 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
da lei de que trata o art. 39, 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 0 - As regras de posicionamento não acarretarão redução da

remuneração percebida pelo servidor na data da publicação do decreto
que as estabelecer.

§ 20 - O texto do decreto que estabelecer as regras de posicionamnto
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. 41 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo, decorrentes do enquadramento de que trata ô art.
35, 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. 40.

§ 1 O - 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 "capuf' deste artigo, será mantido o valor do vencifflento
básico percebido pelo servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei na data da publicação do decreto a que se refere o
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art. 40, 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 Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 42— O cargo correspondente à função pública a que se refere a Lei
n°10.254, de 20 de julho de 1990, e 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 "capuf' deste
artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os
arts. 35 e 40.

§ 3° .. O detentor de função pública a que se refere a Lei n°10.254, de
20 de julho 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. 35 e 40 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 § 3 0 deste artigo será extinta com
a vacância.

§ 50 - O quantitativo dos cargos a que se refere o § 1 1 deste artigo e
das funções públicas de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante no
Anexo III.

Art. 43 - 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
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nível e ao grau em que for posicionado, observadas as regrasl de
posicionamento estabelecidas para os servidores ativos, levando-se em
consideração, para tal fim, o cargo ou a função em que se tiver dado a
aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à opção
de que trata o art. 36, com as mesmas regras estabelecidas pda o
servidor ativo.

Art. 44 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho lídos
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.

§ 20 - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput" deste
artigo é de:

- vinte ou quarenta horas para os servidores ocupantes de cargos de
magistério lotados na UEMG ou na UNIMONTES, conforme a situação de
cada servidor na data da publicação desta lei;

II - trinta horas para os demais servidores da UNIMONTES;
III - quarenta horas para os demais servidores da IJEMG.
Art. 45 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo 1
(a que se refere o art. V da Lei n° , de de de 2004)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior
1.1 - Carreira de Professor de Ensino Superior
Carga horária de trabalho: 20 horas-aula semanais ou 40 hora-aula

semanais em regime de tempo integral com ou sem dedicação exclusiva.
- A tabela referente ao item "1.1" foi publicada no "Diário do Legislátivo"

de 14.12.2004.
1.2 - Carreira de Analista Universitário
Carga horária de trabalho: UEMG: 40 horas semanais. UNIMONTES: 30

horas semanais.
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*,, A tabela referente ao item 12" foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 14.12.2004.

1.3 - Carreira de Técnico Universitário
Carga horária de trabalho: UEMG: 40 horas semanais. UNIMONTES: 30

horas semanais.
A tabela referente ao item 1.3" foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 14.12.2004.
1.4 - Carreira de Auxiliar Administrativo Universitário
Carga horária de trabalho: UEMG: 40 horas semanais. UNIMONTES: 30

horas semanais
A tabela referente ao item 14" foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 14.12.2004.
1.5 - Carreira de Analista Universitário da Saúde
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
it,, A tabela referente ao item 15" foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 14.12.2004.
1.6 - Carreira de Técnico Universitário da Saúde
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.6" foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 14.12.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 4 1 da Lei n°, de de de 2004)
Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Educação Superior
11.1 - Carreira de Professor de Ensino Superior: atribuições relacionadas

a atividades de ensino, de pesquisa e de extensão que, indissociáveis,
visem à aprendizagem, à produção do conhecimento e à ampliação da
transmissão do saber e da cultura, bem como atividades de direção,
assessoramento, chefia e coordenação nas universidades estaduais,
inerentes ao exercício do cargo, além de outras previstas na legislação
vigente;

11.2 - Carreira de Analista Universitário: atribuições relacionadas à
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formulação, implementação e avaliação de políticas acadêmicas e
administrativas e exercício de atividades de apoio administrativo,ais
como coordenação, organização, planejamento, controle, avaliaçãoe
execução de projetos e programas no âmbito das universidádes
estaduais, compatíveis com sua área de atuação e, ainda, pesquisas e
consultorias sobre matéria técnico-administrativa e econômico-financeira;

11.3 - Carreira de Técnico Universitário: atribuições relacionadas às
atividades de apoio técnico-administrativo voltadas para o controle e a
avaliação de projetos e programas no âmbito das universidades
estaduais, bem como outras atividades compatíveis com o nível
intermediários de escolaridade, no âmbito de atuação das universidades
estaduais;

11.4 - Carreira de Auxiliar Administrativo Universitário: atribuições
relacionadas às atividades de suporte administrativo, visando! ao
atendimento das rotinas administrativas, bem como outras atividades
compatíveis com o nível fundamental de escolaridade, no âmbito de
atuação das universidades estaduais;

11.5 - Carreira de Analista Universitário da Saúde: atribuições
relacionadas à formulação, à implementação e à avaliação de políticas de
saúde acadêmicas e administrativas, especialmente no âmbito da
UNIMONTES, bem como o exercício de atividades de administração
gerencial e apoio administrativo voltadas para coordenação, organizàção,
planejamento, controle, avaliação e execução de projetos e programás na
área da saúde que sejam compatíveis com o nível superior de
escolaridade, em sua área de atuação, e que exijam formação
especializada para seu desempenho:

11.6 - Carreira de Técnico Universitário da Saúde: atribuições
relacionadas às atividades, no âmbito da UNIMONTES, de apoio técnico-
administrativo voltadas para o controle e a avaliação de projetos e
programas, bem como a atuação na área da saúde, em atividades
compatíveis com o nível intermediário de escolaridade.

Anexo 111
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(a que se refere o § 5 0 do art. 38 da Lei n o , de de de 2004)
Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n°

49/2001 e de Funções Públicas Não Efetivadas
- A tabela referente ao Anexo III foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 14.12.2004.
Anexo IV

(a que se referem os arts. 35, 42 e 43 da Lei n', de de de 2004)
Tabelas de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de

•	 Educação Superior
IV.1 - Carreira de Professor de Ensino Superior
* A tabela referente ao item 1V1" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
IV.2 - Carreira de Analista Universitário
* A tabela referente ao item 1V2" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
IV.3 - Carreira de Técnico Universitário

- A tabela referente ao item "IV.3" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 14.12.2004.

IV.4 - Carreira de Auxiliar Administrativo Universitário
* A tabela referente ao item 1V4' foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
IV.5 - Carreira de Analista Universitário da Saúde
* A tabela referente ao item 1V5" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
IV.6 - Carreira de Técnico Universitário da Saúde
•.. A tabela referente ao item 1V.6" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.340/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por
meio da Mensagem n° 147/2003, o projeto de lei em epígrafe institui as

rÃ



978

carreiras do Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder
Executivo.

A matéria recebeu parecer favorável das Comissões por que passou no
? turno, tendo sido aprovada na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Retoma agora o projeto a esta Comissão para análise no 2 0 turno e
para que seja elaborada a redação do vencido, que segue anexa je é
parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a instituir e estruturar as carreiras do

Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder Executivo. A
proposição permaneceu durante um ano nesta Casa, tempo razoável
para o estudo adequado da matéria, considerando sua complexidade e
importância. Este período pode ser dividido em duas fases: a primeira,
composta por estudos técnicos e discussão com representantes do Poder
Executivo, esclarecimentos e aperfeiçoamento técnico, notadamentë no
que tange à padronização da redação dos dispositivos comuns às
diversas proposições.

A segunda fase se inicia com a aprovação do Substitutivo ri0 1 na
Comissão de Constituição e Justiça. Como resultado da primeira fase, a
proposição tramita com celeridade pelas comissões, uma vez que' seu
texto apresenta-se consistente e sem ambigüidades.

Contudo, ainda com o intuito de aperfeiçoar o texto, apresentamos a
Emenda n° 1, para que não se tenha dúvida acerca da possibilidade 'de o
Estado fazer concurso para a entrada em níveis que exijam títulos de
mestrado e doutorado. Este aspecto da carreira dos profissionais da
educação superior já havia sido mencionado no parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, nos seguintes termos: "O projeto em exame
apresenta uma especificidade com relação às demais carreiras: trata-se
da possibilidade de ingresso em nível avançado na carreira, em função
da titulação do candidato, para as carreiras de nível superior. A medida
justifica-se em função da natureza das atividades desempenhadas) que
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envolvem o elevado domínio do conhecimento técnico-científico em
diversas áreas". Assim, não se trata de matéria nova, prejudicada nem
rejeitada, razão pela qual a emenda atende aos pressupostos
mencionados no art. 189 do Regimento Interno.

No vencido, foram feitas alterações nos ais. 30 e 35 e nos anexos,
para corrigir erro material relativo a remissão a dispositivos do projeto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.340/2003 na forma do vencido no 10 tumo, com a Emenda n° 1, que
apresentamos.

EMENDA N° 1
Dê-se ao "caput" do ai. 11 a seguinte redação:
"Ai. 11 - O ingresso em cargo da carreira de Pesquisador em Ciência e

Tecnologia, instituída por esta lei, ocorrerá nos níveis mencionados a
seguir e dependerá de comprovação mínima de:".

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - José Henrique, relator - Jô Moraes -

Antônio Carlos Andrada.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.340/2003

Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do
Poder Executivo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo 1

Disposições Gerais
Ai. l o - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras do

Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia:
- Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia;

II - Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia;
III - Gestor em Ciência e Tecnologia;
IV - Pesquisador em Ciência e Tecnologia.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e o
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número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
Art. 20 - 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

efetivo a unidade de ocupação funcioná do
'a de servidor público efetivo, com criação,
atribuições e responsabilidades definidos em
e natureza estatutária estabelecidos em lei

complementar;
IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de

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 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 Execiitivo:

- na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -
SECTES -, na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -,
na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Ge/ais -
FAPEMIG -, na Fundação João Pinheiro - FJP - e no Instituto de
Geociências Aplicadas - IGA -, cargos das carreiras de:

a) Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia;
b) Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia;
c) Gestor em Ciência e Tecnologia;
li - na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC , -, na

carreira;
III - cargo de provimento

quadro de pessoal privath
remuneração, quantitativo,
lei e direitos e deveres c
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Fundação João Pinheiro - FJP - e no Instituto de Geociências Aplicadas -
IGA -, cargos da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia.

Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas por
esta lei são as constantes no Anexo II.

Parágrafo único - As atribuições específicas dos cargos das carreiras
instituídas por esta lei 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 a que se refere o art. 30

será definida em decreto e fica condicionada à anuência do órgão e 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,
a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
da SEPLAG.

Art. 6 0 - 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 a 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. 80 - 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
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Seção 1
Do Ingresso

Art. 90 - o ingresso em cargo das carreiras de que trata está lei
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos.

Art. 10 - O ingresso em cargo das carreiras de Técnico em AtividÂdes
de Ciência e Tecnologia e de Gestor em Ciência e Tecnologia dar-se-ál no
primeiro grau do nível inicial da carreira e depende de comprovação de
habilitação mínima em:

- nível superior, conforme definido no edital do concurso, para a
carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia;

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso, pára a
carreira de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia.

Art. 11 - O ingresso em cargo da carreira de Pesquisador em Ciência e
Tecnologia dar-se-á no primeiro grau do nível correspondente à
escolaridade exigida e depende de comprovação mínima de:

- habilitação específica obtida em curso de nível superior de
escolaridade, para ingresso no nível 1;

II - habilitação específica obtida em curso de nível de escolaridade de
pós-graduação "stricto sensu", para ingresso no nível IV;

III - habilitação específica obtida em curso de nível de escolaridaÓe de
doutorado, para ingresso no nível VI.

Art. 12 - 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;	 Ir

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. 13 - Não haverá ingresso na carreira de Auxiliar em Atividades de
Ciência e Tecnologia.

Art. 14 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas por
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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.
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;
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;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira;
VIII - a carga horária de trabalho.
Art. 15 - 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 - 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. 14;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
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necessário;	 Ir
III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de

avaliação médica, nos termos da legislação vigente.
Art. 16 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivò do

Poder Executivo do Estado que, em razão de concurso público posterior à
publicação desta lei, ingressar em cargo de carreira do Grupo de
Atividades de Ciência e Tecnologia, 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 vanta'g'em
pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral
da remuneração dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "capuV' 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. 17 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 18 - 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 preenchêr 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 no rmas
legais pertinentes.

Art. 19 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
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encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.
§ 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
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. 20 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor considerado
apto será posicionado no segundo grau do nível de ingresso na carreira.

Art. 21 - 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. 22 - 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.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do disposto no
"capuV' deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado
seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer vantagem
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pecuniária, salvo para concessão do Adicional de Desempenho - ADEL
Art. 23 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que, no

período aquisitivo:	 Ir
- 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 específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutrias
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 'ara
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o pefríodo
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respdctiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 24 - O curso de formação técnico-profissional a que se ref4re o
inciso IV do "caput" do art. 14 e as atividades de formação e
aperfeiçoamento a que se refere o inciso V do § 1° do art. 19 serão
desenvolvidos em parceria com a Escola de Governo da Fundação João
Pinheiro.	 Ii

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

Art. 25 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Pesquisador em Ciência e Tecnologia, previsto no Anexo l são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Pesquisador e Pesquisador
Pleno lotados na FJP, no IGA e no CETEC e o cargo de provimento
efetivo de Professor Assistente lotado na FJP na data da publicação
desta lei transformados em quatrocentos e sete cargos de provimento
efetivo de Pesquisador em Ciência e Tecnologia;

II - ficam criados quinze cargos de provimento efetivo de Pesquisador
em Ciência e Tecnologia.
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Art. 26 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Gestor
em Ciência e Tecnologia, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista de Administração,
Analista de Obras Públicas, Analista da Cultura, Analista de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente, Analista de Planejamento e Cartógrafo
lotados na SECTES, os cargos de provimento efetivo de Assistente de
Ciência e Tecnologia e Analista de Ciência e Tecnologia lotados na
FAPEMIG, na FJP, no IGA e no CETEC e os cargos de provimento
efetivo de Pesquisador e Pesquisador Pleno lotados na FAPEMIG na
data da publicação desta lei transformados em duzentos e trinta e nove
cargos de provimento efetivo de Gestor em Ciência e Tecnologia;

II - ficam criados dezesseis cargos de provimento efetivo de Gestor em
Ciência e Tecnologia.

Art. 27 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico
em Atividades de Ciência e Tecnologia, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Auxiliar de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, Técnico Administrativo,
Técnico de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, Técnico de
Comunicação Social, Oficial de Administração e de Assistente
Administrativo lotados na SECTES e o cargo de provimento efetivo de
Técnico de Atividades de Pesquisa lotado na FAPEMIG, na FJP, no IGA
• no CETEC na data da publicação desta lei transformados em trezentos
• vinte e sete cargos de provimento efetivo de Técnico em Atividades de
Ciência e Tecnologia;

II - ficam criados dezesseis cargos de provimento efetivo de Técnico em
Atividades de Ciência e Tecnologia.

Art. 28 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Oficial de Serviços Gerais, Motorista e Agente de Administração
lotados na SECTES e o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de
Atividades de Pesquisa lotado no CETEC, na FAPEMIG, no IGA e na FJP
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na data da publicação desta lei ficam transformados em quatorze cargos
de provimento efetivo de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnolbgia,
ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam
extintos:

- dezesseis cargos de Ajudante de Serviços Gerais lotados na
SECTES;

II - cinco cargos de Motorista lotados na SECTES;
III - quarenta e cinco cargos de Agente de Administração lotadds na

SECTES;
IV - cinqüenta e três cargos de Auxiliar de Atividades de Pesquisa,

sendo dezoito lotados no CETEC; dezesseis, lotados na FAPEMIG; doze,
lotados na FJP, e sete, lotados no IGA.

Art. 29 - Ficam extintos cinco cargos vagos de provimento efeth'o de
Telefonista lotados na SECTES.

Art. 30 - A identificação dos cargos de provimento efetivo
transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreto.

Art. 31 - Os servidores que, na data da publicação desta lei, forem
ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado no órgão oó nas
entidades relacionados no art. 30 serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de correlação consta4te no
Anexo IV.	 IrArt. 32 - 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 0 será concedido o direito de optar por não ser
enquadrado na estrutura das carreiras instituídas por esta lei, obs&vado
o seguinte:

- a opção a que se refere o "capuV' deste artigo deverá ser formalizada
por meio de requerimento escrito, dirigido ao titular do órgão pu 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.
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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. 33 - Na ocorrência da opção prevista no art. 32, a transformação,
nos termos dos arts. 25 a 28 desta lei, do cargo ocupado pelo servidor em
cargo de carreira constante no Anexo 1 somente se efetivará após a
vacância do cargo original.

Art. 34 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas carreiras
instituídas por esta lei, nos termos do art. 31, bem como ao que fizer a
opção de que trata o art. 32, o direito previsto no art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 35 - 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. 36 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a
que se refere o art. 31 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
da lei de que trata o art. 35, 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" deste
artigo.

§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data da publicação do decreto
que as estabelecer.
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§ 20 - 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 psua
publicação, após notícia prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.

Art. 37 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que trata o art.
31 somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer a tabela
de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei, bem como do
decreto a que se refere o art. 36.

§ 1 o - Os atos de posicionamento a que se refere o "capuf' deste artigo
somente produzirão efeitos após sua publicação.

§ 2 0 - 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.

§ 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 Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 38 - O cargo correspondente à função pública a que se referea Lei
n° 10.254, de 20 de julho de 1990, e 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 de que trata esta lei, observada a correlação
estabelecida no Anexo IV.

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "paput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 20 - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "capuV'p deste
artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os
arts. 31 e 36.



99'

§ 30 - 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. 31 e 36 e mantida a identificação como "função
pública", com a mesma denominação do cargo em que for posicionado.

§ 40 - 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° deste artigo e das
funções públicas de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante no Anexo
III.

Art. 39 - 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 tiver dado a
aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à opção
de que trata o art. 32, com as mesmas regras estabelecidas para o
servidor ativo.

Art. 40 - 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 de provimento
efetivo 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 ocupantes de cargos lotados na SECTES;
11 - quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados no CETEC;
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III - quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados na FAPEMIG;
IV - quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados na FJP;
V - quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados no IGA.
Art. 41 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo 1
(a que se referem os arts. 10, parágrafo único, 25 a 27, 31, 33 e 35 da Lei

n°, de de de 2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia
. J .1 - Carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* A tabela referente ao item "1.1" foi publicada no "Diário do Legislátivo"

de 14.12.2004.
1.2 - Carreira de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
•.. A tabela referente ao item 12" foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 14.12.2004.
1.3 - Carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.3" foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 14.12.2004.
1.4 - Carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
*, A tabela referente ao item 14" foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 14.12.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 40 da Lei n° , de de de 2004)
Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de Ciência

e Tecnologia
11.1 - Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia: exercício de

tarefas auxiliares nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e g,estão
logística em Ciência e Tecnologia.

11.2 - Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia: exercício de
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atividades de apoio técnico-administrativo, de supervisão e coordenação
de equipes de apoio, nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e gestão
logística em Ciência e Tecnologia.

11.3 - Gestor em Ciência e Tecnologia: exercício de atividades de
administração gerencial, voltadas para o suporte a projetos de
desenvolvimento tecnológico e para a direção, a coordenação, a
organização, o planejamento, a execução, o controle e a avaliação de
projetos e programas na área de Ciência e Tecnologia, compatíveis com
sua área de atuação.

11.4 - Pesquisador em Ciência e Tecnologia: exercício de atividades de
planejamento, elaboração, análise, execução, coordenação e controle
técnico de programas e projetos de pesquisa e desenvolvimento científico
e tecnológico, estudos e serviços técnico-científicos.

Anexo III
(a que se refere o art. 38, § 50, da Lei n° , de de de 2004)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda á
Constituição n°49, de 2001, e de Funções Públicas Não Efetivadas
A tabela referente ao Anexo III foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 14.12.2004.
Anexo IV

(a que se referem os arts. 31, 38 e 39 da Lei n° , de de de 2004)
Tabelas de Correlação para Enquadramento nos Cargos

das Carreiras do Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia
IV.1 - Carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia

A tabela referente ao item "IV.1" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 14.12.2004.

IV.2 - Carreira de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia
- A tabela referente ao item 1V2" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004..
IV.3 - Carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia

A tabela referente ao item "IV.3" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 14.12.2004.

1
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IV.4 - Carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia
A tabela referente ao item 1V4" foi publicada no "Diário' do

Legislativo" de 14.12.2004.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.341/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem n° 148/2003, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 11.3411/2003,-,  que
institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de Cultura do
Poder Executivo.

A matéria foi aprovada no 1° turno, na forma do
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Retorna o projeto a esta Comissão a fim de receber
turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue, em anexo, a redação do vencido no 1 0 turno,
parecer.

Substitutivo l° 1,

parecer parar o 20

que é parte çieste

Fundamentação
A proposição em exame, nos termos do Substitutivo n° 1, aprovado no

1° turno, objetiva instituir novas carreiras relacionadas com as atividades
de cultura dos órgãos e entidades do Poder Executivo. A criação do
Grupo de Atividades de Cultura, entendido como um conjunto de carreiras
agrupadas segundo a sua área de atuação, visa alcançar maior
mobilidade institucional, setorial e intersetorial dos servidores públicos
efetivos na administração pública.

Fazem parte do Grupo de Atividades de Cultura os seguintes órgãos e
entidades do Poder Executivo: Secretaria de Estado da Cultura - SEC -;
Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP -; Fundação Cultural e
Educativa - TV Minas -; Fundação Clóvis Salgado - FCS - e Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA.
Quanto às carreiras que pertencem a esse Grupo, o art. 1° do projeto
assim as define: Gestor de Cultura; Técnico de Cultura; Auxiliar de
Cultura; Professor de Arte e Restauro; Analista de Gestão Artística;
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Auxiliar de Gestão Artística; Auxiliar de Gestão Artística; Músico Cantor;
Bailarino; Professor de Arte; Analista de Gestão, Proteção e Restauro;
Técnico de Gestão; Proteção e Restauro; Auxiliar de Gestão, Proteção e
Restauro.

Consta também do projeto a relação dos órgãos e entidades envolvidos,
de acordo com a sua área de atuação, conforme se verifica no art. 3 0 do
substitutivo.

Os critérios de promoção e progressão estão estabelecidos no projeto,
ressaltando-se um novo instrumento de movimentação na carreira,
denominado "escolaridade adicional", entendido como a formação
complementar ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor
estiver posicionado, desde que relacionada com a natureza e a
complexidade da respectiva carreira. Conforme ressaltamos no exame da
matéria em l o turno, isso significa uma vantagem imediata para o servidor
que for enquadrado na nova carreira, uma vez que na regra atual esse
benefício não está previsto.

Para a instituição dos novos planos de carreira, estão sendo
transformados e extintos cargos de provimento efetivo, não obstante estar
previsto para o servidor o direito de opção por não ser enquadrado na
nova estrutura e permanecer na mesma situação, de acordo com a
legislação pertinente. Nessa hipótese, a transformação do seu cargo em
cargo da nova carreira somente ocorrerá após a vacância do cargo
original.

O vencimento básico das carreiras ora instituídas será fixado em
tabelas distintas, proporcional à carga horária de trabalho do servidor,
sendo que as regras de posicionamento decorrentes do enquadramento
serão estabelecidas em decreto, após a publicação das referidas tabelas
.Aos detentores de função pública aplicam-se as regras de
enquadramento e posicionamento de que trata a proposição, observadas,
evidentemente, as disposições constitucionais pertinentes.

O servidor inativo também será enquadrado na estrutura das carreiras a
serem instituídas, mas apenas para fins de percepção do vencimento
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básico correspondente ao nível e ao grau em que for posicionado,
observadas as regras de posicionamento estabelecidas para ll os
servidores ativos, levando-se em consideração, para tal fim, o cargo ou a
função em que se deu a aposentadoria.

A proposição trata de dois aspectos relevantes, que são a possibilidade
de incorporação de vantagens pecuniárias atualmente percebidas 'r e a
garantia do direito à substituição das vantagens por tempo de serviço
pelo sistema de adicional de desempenho, constitucionalmente
assegurado ao servidor e ao militar na ativa na data da publicaçãb da
Emenda à Constituição n° 57, quando forem estabelecidas as tabelas de
vencimento básico das carreiras de que se trata.

Pelas razões expostas e corroborando o nosso entendimento no 1°
tumo, inferimos que os planos de carreiras que ora se examinam
destacam a qualificação profissional do servidor como instrumento de
desenvolvimento na respectiva carreira, em benefício das atividades`que
realiza.

Todavia, tendo em vista solicitação do Governador do Estado, porPmeio
de mensagem, propomos alterar a redação do art. 26, que trata dos
procedimentos para a obtenção do número de cargos das carreiras de
Gestor de Cultura e de Técnico de Cultura. Conseqüentemente, há que
se corrigir o inciso II do art. 25 e o Anexo 1 da proposição, razão pela qual
apresentamos, na conclusão, as Emendas de n os 1 e 2. Apresentamos,
ainda, a Emenda n° 3, que propõe corrigir o inciso III do art. 14, no que
concerne às etapas do concurso público, notadamente a alteração da
expressão "curso de condicionamento" para "prova de conheciment9".

Ressalte-se, finalmente, que, por se tratar de simples erro material,
notadamente a remissão de artigos nos anexos, bem como a repetição do
Anexo IX no Substitutivo n° i, já efetuamos as devidas correções n6 texto
do vencido que acompanha este parecer.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela aprovação, no 2 0 tumo, do Projeto de Lei n°

1.341/2003 na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas n osh a 3,
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a seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 26 a seguinte redação e substitua-se no Anexo 1, quadro
do item 1.1.2. Carreira de Técnico de Cultura, e o quantitativo 171" por
"324":

"Art. 26 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico
de Cultura, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- os cargos de provimento efetivo de Técnico Administrativo e Auxiliar
Administrativo lotados na SEC, os cargos de provimento efetivo de
Auxiliar Administrativo, Coordenador de Feira e Secretária (2 0 grau)
lotados na FAOP e os cargos de provimento efetivo de Editor de
Imagens, Locutor Apresentador, Operador de TV, Supervisor de
Operações, Técnico de Manutenção e Supervisor Técnico lotados na TV
Minas na data de publicação desta lei ficam transformados em duzentos e
nove cargos de provimento efetivo de Técnico de Cultura;

II - ficam criados cento e quinze cargos de provimento efetivo de
Técnico de Cultura".

EMENDA N°2
Dê-se ao inciso II do art. 25 a seguinte redação e substitua-se no Anexo

1, no quadro do item 1.1.1. Carreira de Gestor de Cultura, o quantitativo
174" por "292":
"Art. 25 -
II - ficam criados cento e cinqüenta e nove cargos de provimento efetivo

de Gestor de Cultura.
EMENDA N°3

Dê-se ao inciso III do art. 14 a seguinte redação:
"Art. 14-...
III - prova de conhecimento físico por testes específicos, se

necessário;".
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Jô
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Moraes - José Henrique.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.341/2003

Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Cultura do Ppder
Executivo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo 1

Disposições Gerais
Art.1 0 - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras do

Grupo de Atividades de Cultura do Poder Executivo:
- Gestor de Cultura;

II - Técnico de Cultura;
III - Auxiliar de Cultura;
IV - Professor de Arte e Restauro;
V - Analista de Gestão Artística;
VI - Técnico de Gestão Artística;
VII - Auxiliar de Gestão Artística;
VIII - Músico Instrumentista;
IX - Músico Cantor;
X - Bailarino;
XI - Professor de Arte;
XII - Analista de Gestão, Proteção e Restauro;
XIII - Técnico de Gestão, Proteção e Restauro;
XIV - Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro.
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 0 - 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 egraus,
escalonados em função do grau de responsabilidade e das atribuições da



999

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
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 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 Cultura - SEC -, cargos das carreiras de:
a) Gestor de Cultura;
b) Técnico de Cultura;
c) Auxiliar de Cultura;
li - na Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP -, cargos das carreiras

de:
a) Gestor de Cultura;
b) Técnico de Cultura;
c) Auxiliar de Cultura;
d) Professor de Arte e Restauro;
III - na Fundação Cultural e Educativa - TV Minas -, cargos das carreiras

de:
a) Gestor de Cultura;
b) Técnico de Cultura;
c) Auxiliar de Cultura;
IV - na Fundação Clóvis Salgado - FCS -, cargos das carreiras de:
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a) Analista de Gestão Artística;	 Ir
b) Técnico de Gestão Artística;
c) Auxiliar de Gestão Artística;
d) Músico Instrumentista;
e) Músico Cantor;
f) Bailarino;
g) Professor de Arte;
V - no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais - IEPHA -, cargos das carreiras de:
a) Analista de Gestão, Proteção e Restauro;
b) Técnico de Gestão, Proteção e Restauro;
c) Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro.
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.
§ 20 - As atribuições dos cargos da carreira de Analista de Gestão,

Proteção e Restauro têm natureza de atividade exclusiva de Estado)?
§ 3° - As condições do exercício das atribuições dos cargos da carreira

de Analista de Gestão, Proteção e Restauro, em especial as relacionadas
a ações de fiscalização, serão definidas em regulamento.

Art. 5 0 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei nos
quadros de pessoal do órgão e das entidades a que se refere o &t. 30
será definida em decreto e fica condicionada à anuência do órgãoe 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,
a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
daSEPLAG.

Art. 6° - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo somente

li
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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, para os cargos das carreiras de Gestor de Cultura e de Técnico
de Cultura;

II - trinta horas para os cargos das carreiras de Analista de Gestão
Artística, Técnico de Gestão Artística, Músico Instrumentista, Músico
Cantor, Bailarino, Professor de Arte, Analista de Gestão, Proteção e
Restauro e Técnico de Gestão, Proteção e Restauro;

III - vinte horas para os cargos da carreira de Professor de Arte e
Restauro.

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.

Art. 10 - O ingresso em cargo das carreiras de Gestor de Cultura,
Técnico de Cultura, Analista de Gestão Artística, Técnico de Gestão
Artística, Músico Instrumentista, Músico Cantor, Bailarino, Professor de
Arte, Analista de Gestão, Proteção e Restauro e Técnico de Gestão,
Proteção e Restauro dar-se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira
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e depende de comprovação de habilitação mínima em:
- nível superior, conforme edital do concurso público; para as carreiras

de Gestor de Cultura, Analista de Gestão Artística, Músico Instrumentista,
Músico Cantor, Bailarino, Professor de Arte e Analista de Gestão,
Proteção e Restauro;

II - nível intermediário, conforme edital do concurso público, paraas
carreiras de Técnico de Cultura, Técnico de Gestão, Proteção e Restauro
e Técnico de Gestão Artística.

Art. 11 - O ingresso em cargo da carreira de Professor de Arte e
Restauro dar-se-á no primeiro grau do nível correspondente à
escolaridade exigida e depende de comprovação de habilitação mínima
em:

- nível intermediário, conforme edital do concurso público, para
ingresso no nível 1;

li - nível superior, conforme edital do concurso público, para ingresso no
nível III.

Art. 12- 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;

li - 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. 13 - Não haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar de Cultura,
Auxiliar de Gestão Artística e Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro.

Art. 14 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituid&s 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 - curso de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
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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;
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;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso nas carreiras;
VIII - a carga horária de trabalho.
Art. 15 - 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. 14;

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. 16 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo do
Poder Executivo do Estado que, em razão de concurso público posterior à
publicação desta lei, ingressar em cargo de carreira do Grupo de
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D de origem,
vantagens

instituída por
em pessoal
O geral da

Atividades de Cultura, com jornada equivalente à do carç
cuja remuneração, incluídos adicionais, gratificações
pessoais, for superior à remuneração do cargo de carreira
esta lei, poderá perceber a diferença a título de vanta
nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à revi.
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	 1

Do Desenvolvimento na Carreira
Art. 17 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por

esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.!
Art. 18 - Progressão é a passagem do servidor do grau em quii  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 nórmas
legais pertinentes.

Art. 19 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ V - 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 exerci cio no

mesmo nível;
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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, se necessário;

V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira
para implementação de tais atividades.

§ 20 - 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. 20 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor considerado
apto será posicionado no segundo grau do nível de ingresso na carreira.

Art. 21 - A contagem do prazo para fins da segunda progressão e da
primeira promoção terá início após a conclusão do estágio probatório,
desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 22 - 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.

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. 23 - 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
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função gratificada que estiver exercendo;
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. 24 - O curso de formação técnico-profissional a que se refere o
inciso IV do "capuf' do art. 14 e as atividades a que se refere o incso V
do § l o do art. 19 serão desenvolvidos em parceria com a Escola de
Governo da Fundação João Pinheiro - FJP.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

Art. 25 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Gestor de
Cultura, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administação,
Analista da Cultura, Analista do Trabalho e da Assistência Social à
Criança e ao Adolescente, Analista de Planejamento, Analista de
Comunicação Social, Analista da Saúde, Analista de Esportes, A?atista
em Agropecuária, Analista de Obras Públicas e Analista de Educação
lotados na SEC, os cargos de provimento efetivo de Analista de Arte e
Analista de Administração lotados na FAOP e os cargos de provimento
efetivo de Diretor de Programa, Redator e Repórter lotados na TV'Minas
na data de publicação desta lei transformados em cento e trinta lie três
cargos de provimento efetivo de Gestor de Cultura;

II - ficam criados quarenta e um cargos de provimento efetivo de Gestor
de Cultura.

Art. 26 - Os cargos de provimento efetivo de Técnico Administràtivo e
Auxiliar Administrativo lotados na SEC, os cargos de provimento efetivo
de Auxiliar Administrativo, Coordenador de Feira e Secretária (2 9 grau)
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lotados na FAOP e os cargos de provimento efetivo de Editor de
Imagens, Locutor Apresentador, Operador de TV, Supervisor de
Operações, Técnico de Manutenção e Supervisor Técnico lotados na TV
Minas na data de publicação desta lei ficam transformados em cento e
setenta e um cargos de provimento efetivo de Técnico de Cultura,
ressalvados trinta e oito cargos vagos de provimento efetivo de Auxiliar
Administrativo, que ficam extintos.

Art. 27 - Os cargos de provimento efetivo de Agente de Administração,
Agente Gráfico, Motorista e Ajudante de Serviços Gerais lotados na SEC
na data de publicação desta lei ficam transformados em quarenta e cinco
cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Cultura, ressalvados os
seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- cinqüenta e dois cargos de Agente de Administração;
II - dois cargos de Motorista;
III - vinte e quatro cargos de Ajudante de Serviços Gerais.
Art. 28 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista

de Gestão Artística, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração,
Inspetor de Orquestra, Analista de Apoio Técnico e Analista de Eventos
Artísticos e Culturais lotados na FCS na data de publicação desta lei
transformados em dezenove cargos de provimento efetivo de Analista de
Gestão Artística;

II - ficam criados vinte e quatro cargos de provimento efetivo de Analista
de Gestão Artística.

Art. 29 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico
de Gestão Artística, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Auxiliar de Apoio Técnico, Auxiliar Técnico de Eventos, Técnico
Administrativo, Técnico de Apoio e Inspetor de Alunos lotados na FCS na
data de publicação desta lei transformados em noventa e cinco cargos de
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provimento efetivo de Técnico de Gestão Artística;
II - ficam criados vinte e cinco cargos de provimento efetivo de Técnico

de Gestão Artística.
Art. 30 - Os cargos de provimento efetivo de Agente de Eventos e

Ajudante de Serviços Gerais lotados na FCS na data de publicação desta
lei ficam transformados em vinte e dois cargos de provimento efetivo de
Auxiliar de Gestão Artística, ressalvados quarenta e um cargos vagos de
provimento efetivo de Agente de Eventos, que ficam extintos.

Art. 31 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Professor
de Arte, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Professor de Arte , de
Pianista Acompanhador lotados na FCS na data de publicação desta lei
transformados em quarenta e oito cargos de provimento efetivb de
Professor de Arte;

II - ficam criados trinta e dois cargos de provimento efetivo de Professor
de Arte.

Art. 32 - Os cargos de provimento efetivo de Músico A, Músicc B e
Músico C lotados na FCS na data de publicação desta lei ficam
transformados em cento e trinta cargos de provimento efetivo de Músico
Instrumentista, ressalvados quarenta  cinco cargos vagos de provimento
efetivo de Músico O, que ficam extintos,	 ir

Art. 33 - Os cargos de provimento efetivo de Corista lotados na FCS na
data de publicação desta lei ficam transformados em noventa cardos de
provimento efetivo de Músico Cantor, ressalvados vinte e oito cargos
vagos de provimento efetivo de Corista, que ficam extintos.

Art. 34 - Para a obtenção do número de cargos de provimento efetivo da
carreira de Bailarino, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Bailarino A, Bailarino B e
Bailarino C lotados na FCS na data de publicação desta lei transformados
em onze cargos de provimento efetivo de Bailarino;

II - ficam criados vinte e nove cargos de provimento efetivo de Bailarino.
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Art. 35 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais e Agente de Administração lotados no IEPHA na data de
publicação desta lei ficam transformados em dois cargos de provimento
efetivo de Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro, ressalvados os
seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- dois cargos de Agente de Administração;
II - três cargos de Ajudante de Serviços Gerais.
Art. 36 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico

de Gestão, Proteção e Restauro, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Técnico em Proteção e Restauro e Técnico Administrativo lotados no
IEPHA na data de publicação desta lei transformados em quarenta cargos
de provimento efetivo de Técnico de Gestão, Proteção e Restauro;

II - ficam criados seis cargos de provimento efetivo de Técnico de
Gestão, Proteção e Restauro.

Art. 37 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Gestão, Proteção e Restauro, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração,
Analista de Apoio Técnico e Analista em Proteção e Restauro lotados no
IEPHA na data de publicação desta lei transformados em quarenta e
quatro cargos de provimento efetivo de Analista de Gestão, Proteção e
Restauro;

II - ficam criados cinco cargos de provimento efetivo de Analista de
Gestão, Proteção e Restauro.

Art. 38 - Ficam criados trinta cargos de provimento efetivo de Professor
de Arte e Restauro.

Art. 39 - Ficam extintos os seguintes cargos vagos de provimento
efetivo:

- no quadro de pessoal da SEC, um cargo de Telefonista;
11 - no quadro de pessoal da FAOP, um cargo de Ajudante de Serviços
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Gerais;
III - no quadro de pessoal da FCS:
a) sete cargos de Oficial de Serviços Gerais;
b) um cargo de Motorista;
IV - no quadro de pessoal do IEPHA:
a) quatro cargos de Motorista;
b) um cargo de Oficial de Serviços Gerais;
c) seis cargos de Oficial em Proteção e Restauro.
Art. 40 - A identificação dos cargos de provimento efetivo extintos,

transformados e criados por esta lei será feita em decreto.
Art. 41 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem

ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas
entidades relacionados no art. 30 serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no
Anexo IV.

Art. 42 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado no árgão ou nas entidades à que
se refere o art. 30 será concedido o direito de optar por nãb ser
enquadrado na estrutura das carreiras instituídas por esta lei, observado
o seguinte:

- a opção a que se refere o "caput" deverá ser formalizada por maio 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" 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 'caput1 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.
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Art. 43 - Na ocorrência da opção prevista no art. 42, a transformação,
nos termos dos arts. 25 a 37, do cargo ocupado pelo servidor em cargo
de carreira constante no Anexo 1 somente se efetivará após a vacância do
cargo original.

Art. 44 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas carreiras
instituídas por esta lei, nos termos do art. 41, bem como ao que fizer a
opção de que trata o art. 42, o direito previsto no art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 45 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por
esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista no
Anexo 1.

§ 1° - 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, e a Parcela Remuneratória
Complementar de que trata a Lei Delegada n°41, de 7 de junho de 2000,
bem como outras vantagens pecuniárias, desde que haja disponibilidade
orçamentária e financeira.

§ 2° - 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. 46 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a
que se refere o art. 41 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
da lei de que trata o art. 45, 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".
§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da

remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do decreto
que as estabelecer.

§ 20 - O texto do decreto que estabelecer as regras de posicionamento
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ficará disponível, para consulta pública, na página da SEPLAG ' na
Internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à data d&sua
publicação, após notícia prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.

Art. 47 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que trata 6 art.
41 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. 46.

§ 10 - 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 vencirtiento
básico percebido pelo servidor ocupante de cargo de carreira instituída
por esta lei na data de publicação do decreto que estabelecer as regras
de posicionamento, acrescido das vantagens previstas na legidlação
vigente.

§ 30 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
serão formalizados por meio de resolução conjunta do Secretái4o de
Estado de Cultura e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 48 - 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 transfqrmado
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.41 e46.

§ 30 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10254, de
1990, que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura das
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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. 41 e 46 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 § 3 0 deste artigo será extinta com
a vacância.

§ 5 0 - O quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° deste artigo e das
funções públicas de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante no Anexo
III.

Art. 49 - 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. 42, com as mesmas regras estabelecidas para o
servidor ativo.

Art. 50 - 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.

§ 2° - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput" deste
artigo é de trinta horas para os servidores ocupantes de cargos lotados
na SEC, na FAOP, na TV Minas, na FCS e no IEPHA.

Art. 51 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo 1

(a que se refere o parágrafo único do art. 1°, o art. 25, 28, 29, 31, 36, 37,
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41,43e45
da Lei n° , de de de 2004)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Cultura
1. 1 - Carreiras da SEC, FAOP e TV MINAS:
1.1.1 - Carreira de Gestor de Cultura	 Ir

Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.1.1" foi publicada no "Diário do

Ir

no "Diárib do

no "Diário do

no "Diário do

no "Diário do

no "Diário do

no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.1. 2 - Carreira de Técnico de Cultura
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.12" foi publicada

Legislativo" de 14.12.2004.
1.1.3 - Carreira de Auxiliar de Cultura
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

A tabela referente ao item 1.1.3" foi publicada
Legislativo" de 14.12.2004.

1.1.4 - Carreira de Professor de Arte e Restauro
Carga horária de trabalho: 20 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.114' foi publicada

Legislativo" de 14.12.2004.
1.1.5 - Carreira de Analista de Gestão Artística
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.1.5" foi publicada

Legislativo" de 14.12.2004.
1.1.6 - Carreira de Técnico de Gestão Artística
Carga horária de trabalho: 30 horas por semana
* A tabela referente ao item 1.1.6" foi publicada

Legislativo" de 14.12.2004.
1.1.7 - Carreira de Auxiliar de Gestão Artística
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.1.7" foi publicada

Legislativo" de 14.12.2004.
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1.1.8 - Carreira de Músico Instrumentista
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.1.8" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.1.9 - Carreira de Músico Cantor
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.1.9" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.1.10 - Carreira de Bailarino
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.1.10" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.1.11 - Carreira de Professor da Arte
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.1.11" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.1.12 - Analista de Gestão, Proteção e Restauro
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
*, A tabela referente ao item 1.1.12" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.1.13 - Carreira de Técnico de Gestão, Proteção e Restauro
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
.. A tabela referente ao item 1.1.13" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.1.14 - Carreira de Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro
Carga horária de trabalho: 30 horas por semana
* A tabela referente ao item 1.1.14" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 40 da Lei n° , de de de 2004)
Atribuições dos Cargos das Carreiras do

Grupo de Atividades de Cultura
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11.1 - Carreira de Gestor de Cultura: propor, elaborar, coordenar e
executar programas, projetos e atividades administrativas e/ou 1 de
natureza técnica que visem à valorização, ao desenvolvimento e à
difusão das manifestações culturais, conforme as competências de1ísua
respectiva área de atuação, sob direção.

11.2 - Carreira de Técnico de Cultura: auxiliar e/ou executar as atividdes
administrativas e/ou de natureza técnica que integram ações , de
valorização, desenvolvimento e difusão das manifestações culturais,
conforme as competências de sua respectiva área de atuação, sob
coordenação.

11.3 - Carreira de Auxiliar de Cultura: executar as atividades
administrativas e/ou de apoio logístico e operacional, que integram àções
de valorização, desenvolvimento e difusão das manifestações cult&rais,
conforme as competências de sua respectiva área de atuação, 1 sob
coordenação.

11.4 - Carreira de Professor de Arte e Restauro: auxiliar e/ou ministrar
cursos, realizar pesquisas e proceder à avaliação de alunos e aprendizes
nas áreas de arte e de restauração, relativos ao exercícioí das
competências e responsabilidades da Escola de Arte Rodrigo 'Meio
Franco de Andrade/FAOP.

11.5 - Carreira de Analista de Gestão Artística: desempenhar tods as
atividades artísticas, logísticas e técnicas de nível superior, relativas ao
exercício das competências constitucionais e legais a cargo da Fundação
Clóvis Salgado.

11.6 - Carreira de Técnico de Gestão Artística: desempenhar todas as
atividades artísticas, logísticas e técnicas de nível intermediário relativas
ao exercício das competências constitucionais e legais a caro da
Fundação Clóvis Salgado, bem como auxiliar o Analista de Gestão
Artística.

11.7 - Carreira de Auxiliar de Gestão Artística: desempenhar todas as
atividades artísticas e logísticas de nível fundamental relativas ao
exercício das competências constitucionais e legais a cargo da Fundação
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Clóvis Salgado.
11.8 - Carreira de Músico Instrumentista: integrar a Orquestra Sinfônica

de Minas Gerais, participando de ensaios, concertos sinfônicos,
espetáculos líricos e cônicos.

11.9 - Carreira de Músico Cantor: integrar o Coral Lírico de Minas Gerais,
participando de ensaios, concertos sinfônicos, corais, espetáculos líricos
e cônicos.

11.10 - Carreira de Bailarino: integrar a Companhia de Dança de Minas
Gerais, participando de ensaios e espetáculos individuais e coletivos de
dança.

11.11 - Carreira de Professor de Arte: ensino da arte em várias
modalidades, relativas ao exercício das competências constitucionais e
legais a cargo da Fundação Clóvis Salgado, fazendo uso dos recursos
disponíveis à consecução dessas atividades.

11.12 - Carreira de Analista de Gestão, Proteção e Restauro:
desempenhar todas as atividades de graduação superior de conservação,
proteção, preservação e fiscalização do patrimônio cultural mineiro
relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo
do IEPHA.

11.13 - Carreira de Técnico de Gestão, Proteção e Restauro:
desempenhar todas as atividades de nível intermediário de conservação,
proteção e preservação do patrimônio cultural mineiro relativas ao
exercício das competências constitucionais e legais a cargo do IEPHA.

11.14 - Carreira de Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro:
desempenhar todas as atividades de nível fundamental e da 4a série do
ensino fundamental relativas ao exercício das atividades de apoio para o
cumprimento das competências constitucionais e legais a cargo do
IEPHA.

Anexo III
(a que se refere o § 50 do art. 48 da Lei n° , de de de 2004)

111.1 - Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à
Constituição n° 49, de 2001, e de Funções Públicas não Efetivadas da
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SEC, da FAOP e da TV Minas
*, A tabela referente ao item 111.1" foi publicada no "Diário , do

Legislativo" de 14.12.2004.
111.2 - Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n°

49, de 2001, e Funções Públicas não Efetivadas da FCS
A tabela referente ao item "111.2" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
111.3 - Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à

Constituição n° 49, de 2001, e de Funções Públicas não Efetivadas do
IEPHA

*, A tabela referente ao item 111.3" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 14.12.2004.

Anexo IV
(a que se referem os arts. 41, 48 e 49 da Lei n° ,de de de 2004)

IV.1 - Tabela de Correlação da SEC, da FAOP e da TV Minas
*	A tabela referente ao item 11.1" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
IV.2 - Tabela de Correlação da FCS
*	A tabela referente ao item 112" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
lV.3 - Tabela de Correlação do IEPHA

A tabela referente ao item 11.3" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 14.12.2004.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.342/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
Por meio da Mensagem n° 149/2003, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 1 .342/2003, que
institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de
Desenvolvimento Econômico e Social e do Grupo de Atividades de
Agricultura e Pecuária.

A matéria foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivá n° 1,
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apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda
n° 1, apresentada pela Comissão de Administração Pública.

Retoma o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 20
turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue, em anexo, a redação do vencido no 1° turno, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em exame, nos termos do Substitutivo n° 1, aprovado no

1° turno, propõe a criação do Grupo de Atividades de Desenvolvimento
Econômico e Social do Poder Executivo, compreendido como um
conjunto de carreiras agrupadas segundo a sua área de atuação. Trata-
se da implementação de um novo modelo de gestão da administração
pública estadual, objetivando alcançar maior mobilidade institucional,
setorial e intersetorial dos servidores públicos efetivos.

A estrutura das carreiras, os níveis de escolaridade exigidos, a carga
horária de trabalho, as atribuições gerais dos cargos pertencentes a elas,
assim como as tabelas de correlação entre os cargos das carreiras atuais
e os cargos das futuras carreiras e, ainda, o quantitativo de cargos
resultantes de efetivação pela Emenda à Constituição n° 49, de 2001, e
de funções públicas não efetivadas fazem parte dos anexos que
acompanham a proposição.

Fazem parte do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e
Social as seguintes carreiras: Auxiliar de Serviços Operacionais,
Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Analista
de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Professor de Ensino
Médio e Tecnológico, Auxiliar de Atividades Operacionais, Auxiliar de
Metrologia e Qualidade, Agente de Gestão Administrativa, Fiscal de
Metrologia e Qualidade, Analista de Gestão Administrativa, Analista de
Metrologia e Qualidade, Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial,
Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Analista de Gestão e Registro
Empresarial, Auxiliar de Gestão Lotérica, Técnico de Gestão Lotérica,
Analista	de	Gestão	Lotérica,	Auxiliar	Administrativo	de
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Telecomunicações, Assistente Administrativo de Telecomunicações,
Analista Administrativo de Telecomunicações, Gestor de
Telecomunicações, Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social,
Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social, Analist& de
Desenvolvimento Econômico e Social, Auxiliar de Administraçãõ de
Estádios, Assistente de Administração de Estádios e Analistade
Administração de Estádios.

Consta também do projeto a relação dos órgãos e das entidades
envolvidos, de acordo com a sua área de atuação, conforme se verifica
no art. 30 do substitutivo.

Os critérios de promoção e progressão estão estabelecidos no projeto,
ressaltando-se um novo instrumento de movimentação na carreira,
denominado "escolaridade adicional", entendido como a formação
complementar ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor
estiver posicionado, desde que relacionada com a natureza e a
complexidade da respectiva carreira. Conforme ressaltamos no exame da
matéria em 1 0 turno, isto significa uma vantagem imediata para o servidor
que for enquadrado na nova carreira, uma vez que na regra atual esse
benefício não está previsto.

Para a instituição dos novos planos de carreira, estão Isendo
transformados e extintos cargos de provimento efetivo, não obstante estar
previsto para o servidor o direito de opção por não ser enquadrado na
nova estrutura e permanecer na mesma situação, de acordo bom a
legislação pertinente. Nessa hipótese, a transformação do seu cargo em
cargo da nova carreira somente ocorrerá após a vacância dá cargo
original.

O vencimento básico das carreiras ora instituídas será fixado em
tabelas distintas, proporcional à carga horária de trabalho do servidor,
sendo que as regras de posicionamento decorrentes do enquadramento
serão estabelecidas em decreto, após a publicação das referidas tbbelas.

Aos detentores de função pública aplicam-se as reg'r'as de
enquadramento e posicionamento de que trata a proposição, obsêrvadas,
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evidentemente, as disposições constitucionais pertinentes.
O servidor inativo também será enquadrado na estrutura das carreiras a

serem instituídas, mas 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.

Outras questões, como a possibilidade de incorporação de vantagens
pecuniárias atualmente percebidas e a garantia do direito à substituição
das vantagens por tempo de serviço pelo sistema de adicional de
desempenho, constitucionalmente assegurado ao servidor e ao militar na
ativa na data da publicação da Emenda à Constituição n° 57, também
estão sendo consideradas na proposição em exame.

De todo o exposto podemos concluir, na esteira do nosso entendimento
no 1° turno, que os planos de carreiras que ora se examinam destacam a
qualificação profissional do servidor como instrumento de
desenvolvimento na respectiva carreira, em benefício das atividades que
realiza.

Entretanto, tendo em vista solicitação do Governador, por meio de
mensagem, algumas alterações ainda se fazem necessárias, razão pela
qual apresentamos, na conclusão, as Emendas n

o
s 1 e 2.

A Emenda n° 1 corrige a carga horária estabelecida para os cargos de
que tratam os incisos 1 e III do art. 80 do Substitutivo. Em decorrência,
serão corrigidos os anexos que contêm a carga horária das carreiras a
que se referem os incisos 1 e III do citado art. 80. A Emenda n°2 trata dos
procedimentos para a obtenção do número de cargos da carreira de
Professor de. Ensino Médio e Tecnológico, assim como dispõem outros
dispositivos semelhantes. Conseqüentemente o Anexo 1 também será
corrigido no que se refere ao quantitativo de cargos da carreira de que
trata a Emenda n° 2.

Finalmente, ressaltamos que, para corrigir simples erro material,
acrescentamos no quadro do item 111.4 do Anexo 111 do texto do vencido a

LA
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expressão "função pública".
Conclusão

Concluímos, portanto, pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de Li n°
1.342/2003 na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas n os 1e 2,
a seguir apresentadas.	

IrEMENDA N° 1
Dê-se aos incisos 1 e III do art. 80 a seguinte redação e substitua-sé, no

Anexo 1, itens 1.1.2 -. Assistente de Gestão e Políticas Públicas em
Desenvolvimento e 1.1.3 - Analista de Gestão e Políticas Públicas em
Desenvolvimento, a expressão "30 horas" por "30 ou 40 horas".

"Art.8°- ...................
- trinta horas para os cargos das carreira de Assistente Administrativo

de Telecomunicações, Analista Administrativo de Telecomunicões,
Gestor de Telecomunicações, Assistente de Administração de Estádios e
Analista de Administração de Estádios;

III - trinta ou quarenta horas, conforme definido em edital de concurso
público, para os cargos das carreiras de Assistente de Gestão e Po ! líticas
Públicas em Desenvolvimento, Analista de Gestão e Políticas Públicas
em Desenvolvimento, Técnico de Gestão e Registro Empresarial e
Analista de Gestão e Registro Empresarial.".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 26 a seguinte redação e substitua-se, no Anexo 1, quadro

do item 1.2.1 - carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico, a
quantidade 10" por "30":

"Art. 26 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Professor de Ensino Médio e Tecnológico, previsto no Anexol, são
realizados os seguintes procedimentos:

- os cargos de provimento efetivo de Professor lotados na UTRAMIG
na data da publicação desta lei ficam transformados em dez caigos de
provimento efetivo de Professor de Ensino Médio e Tecnológico;

11 - ficam criados vinte cargos de provimento efetivo de Professor de
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Ensino Médio e Tecnológico."
EMENDA N°3

No Anexo III, quadro do item 111.4 - carreiras da Loteria, substitua-se a
expressão "Cargo" por "Cargo ou Função Pública".

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - José Henrique, relator - Jô Moraes -

Antônio Carlos Andrada.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.342/2003

Instituí as carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento
Econômico e Social 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 Desenvolvimento Econômico e Social do Poder
Executivo:

- Auxiliar de Serviços Operacionais;
II - Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento;
III - Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento;
IV - Professor de Ensino Médio e Tecnológico;
V - Auxiliar de Atividades Operacionais;
VI - Auxiliar de Metrologia e Qualidade;
VII - Agente de Gestão Administrativa;
VIII - Fiscal de Metrologia e Qualidade;
IX - Analista de Gestão Administrativa;
X - Analista de Metrologia e Qualidade;
XI - Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial;
XII - Técnico de Gestão e Registro Empresarial;
XIII - Analista de Gestão e Registro Empresarial;
XIV - Auxiliar de Gestão Lotérica;
XV - Técnico de Gestão Lotérica;
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XVI - Analista de Gestão Lotérica;
XVII - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações;
XVIII - Assistente Administrativo de Telecomunicações;
XIX - Analista Administrativo de Telecomunicações;
XX - Gestor de Telecomunicações;
XXI - Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social;
XXII - Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social;
XXIII - Analista de Desenvolvimento Econômico e Social;	II

XXIV - Auxiliar de Administração de Estádios;
XXV - Assistente de Administração de Estádios;
XXVI - Analista de Administração de Estádios.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e o

número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo
Art. 2 0 - 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 egraus,
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 'rem lei
complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de
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, 6om os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo

rÃ"
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nível de determinada carreira.
Art. 30 - Os cargos das carreiras instituídas por esta lei são lotados nos

quadros de pessoal dos seguintes órgãos e entidades do Poder
Executivo:

- na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes -
SEDESE -, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana - SEDRU -, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico - SEDE -, na Secretaria de Estado de Turismo - SETUR -,
na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
SEAPA -, na Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente
- CAADE - e na Fundação de Educação para o Trabalho de Minas
Gerais - UTRAMIG -, cargos das carreiras de:

a) Auxiliar de Serviços Operacionais;
b) Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento;
c) Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento;
II - na Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais -

UTRAMIG -, cargos da carreira de Professor de Ensino Médio e
Tecnológico;

III - no Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais -
IPEM -, cargos das carreiras de:

a) Auxiliar de Atividades Operacionais;
b) Auxiliar de Metrologia e Qualidade;
c) Agente de Gestão Administrativa;
d) Fiscal de Metrologia e Qualidade;
e) Analista de Gestão Administrativa;
f) Analista de Metrologia e Qualidade;
IV - na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -,

cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial;
b) Técnico de Gestão e Registro Empresarial;
c) Analista de Gestão e Registro Empresarial;
V - na Loteria do Estado de Minas Gerais - LEMO -, cargos das
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carreiras de:
a) Auxiliar de Gestão Lotérica;
b) Técnico de Gestão Lotérica;
c) Analista de Gestão Lotérica;
VI - no Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas

Gerais - DETEL-MG -, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar Administrativo de Telecomunicações;
b) Assistente Administrativo de Telecomunicações;
c) Analista Administrativo de Telecomunicações;
d) Gestor de Telecomunicações;
VII - no Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas

Gerais - IDENE -, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social;
b) Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social;
c) Analista de Desenvolvimento Econômico e Social;
VIII - na Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais -

ADEMG -, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Administração de Estádios;
b) Assistente de Administração de Estádios;	 ir
e) Analista de Administração de Estádios.
Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídás por

esta lei são as constantes no Anexo II.
Parágrafo único - As atribuições específicas dos cargos das carreiras

instituídas por esta lei serão definidas em regulamento.
Art. 50 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por estah lei nos

quadros de pessoal dos órgãos e entidades a que se refere o art. 30 será
definida em decreto e fica condicionada à anuência dos órgãos e das
entidades envolvidos e à aprovação da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG -, observado o interebse 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



1027

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 do Grupo de Atividades de Desenvolvimento
Econômico e Social terão carga horária semanal de trabalho de:

- trinta horas para os cargos das carreiras de Assistente de Gestão e
Políticas Públicas em Desenvolvimento, Analista de Gestão e Políticas
Públicas em Desenvolvimento, Assistente Administrativo de
Telecomunicações, Analista Administrativo de Telecomunicações, Gestor
de Telecomunicações, Assistente de Administração de Estádios e
Analista de Administração de Estádios;

II - quarenta horas para os cargos das carreiras de Agente de Gestão
Administrativa, Fiscal de Metrologia e Qualidade, Analista de Gestão
Administrativa, Analista de Metrologia e Qualidade, Técnico de Gestão
Lotérica, Analista de Gestão Lotérica, Técnico de Desenvolvimento
Econômico e Social e Analista de Desenvolvimento Econômico e Social;

III - trinta ou quarenta horas, conforme definido em edital de concurso
público, para os cargos das carreiras de Técnico de Gestão e Registro
Empresarial e Analista de Gestão e Registro Empresarial;

IV - vinte e quatro ou trinta horas, conforme definido em edital de
concurso público, para os cargos da carreira de Professor de Ensino
Médio e Tecnológico.
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Capítulo II
Das Carreiras	 Ir

Seção 1
Do Ingresso

Art. 90 - o ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depênde
de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos é 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 Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento,
Professor de Ensino Médio e Tecnológico, Analista de Géstão
Administrativa, Analista de Metrologia e Qualidade, Analista de Gedtão e
Registro Empresarial, Analista de Gestão Lotérica, Analista Administrativo
de Telecomunicações, Gestor de Telecomunicações, Analista de
Desenvolvimento Econômico e Social e Analista de Administração de
Estádios:

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso, para as
carreiras de Assistente de Gestão e Políticas Públicas em
Desenvolvimento, Agente de Gestão Administrativa, Fiscal de Metrologia
e Qualidade, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Técnico de
Gestão Lotérica, Assistente Administrativo de Telecomunicações, Técnico
de Desenvolvimento Econômico e Social e Assistente de Administração
de Estádios.

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 &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 Auxiliar de Serviços

rÀ'
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Operacionais, Auxiliar de Atividades Operacionais, Auxiliar de Metrologia
e Qualidade, Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar de
Gestão Lotérica, Auxiliar Administrativo de Telecomunicações, Auxiliar de
Desenvolvimento Econômico e Social e Auxiliar de Administração de
Estádios.

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.
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;
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 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.

§ V - 0 prazo de validade do concurso será contado a partir da data de
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sua homologação, respeitados os limites constitucionais.
§ 2° - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato

aprovado deverá comprovar:
- o 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 que, em razão de concurso público posterior à
publicação desta lei, ingressar em cargo de carreira do Grupo de
Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social, com jornada
equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração, incluídos adicionais,
gratificações e vantagens pessoais, for superior à remuneração dorcargo
de carreira instituída por esta lei, poderá perceber a diferença a título de
vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamnte 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
encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que
pertence.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preedbher os
seguintes requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;

rÁC
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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. 17 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ 1° - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
- 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,
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

rÀ'
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periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de progressão
ou promoção, na hipótese de formação complementar ou superior àquela
exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada
com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do disposto
no "caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de Desempenho
—ADE.

Art. 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;
II - 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 li do "caput" deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitiQb 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 formáção e
aperfeiçoamento a que se refere o inciso V do § 1 0 do art. 17 serão
desenvolvidos em parceria com a Escola de Governo da Fundaço João
Pinheiro.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

Ad. 23 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental de
escolaridade ou com requisito de escolaridade correspondente à 48 série

rÃ
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do ensino fundamental lotados na SEDESE, na SEDE, na SEDRU, na
SEAPA, na CAADE e na UTRAMIG na data da publicação desta lei ficam
transformados em cento e noventa e cinco cargos de provimento efetivo
de Auxiliar de Serviços Operacionais, na forma da correlação
estabelecida no Anexo IV, ressalvados os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, que ficam extintos:

- quatrocentos e noventa cargos de Agente de Administração;
II - um cargo de Agente de Serviços da Saúde;
III - um cargo de Agente do Trabalho, da Assistência Social, da Criança

e do Adolescente;
IV - vinte e quatro cargos de Telefonista;
V - seiscentos e oitenta e cinco cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
VI - cento e dezesseis cargos de Motorista;
VII - doze cargos de Oficial de Serviços Gerais;
VIII - sete cargos de Oficial do Trabalho, da Assistência Social, da

Criança e do Adolescente;
IX - um cargo de Oficial de Serviços de Manutenção;
X - doze cargos de Agente de Serviços de Manutenção;
XI - dois cargos de Agente de Comunicação Social;
XII - um cargo de Agente em Comunicação Social;
XIII - quinze cargos de Agente em Agropecuária.
Art. 24 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, previsto
no Anexo 1, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível intermediário de
escolaridade lotados na SEDESE, na SEDE, na SEDRU e na SEAPA na
data da publicação desta lei transformados em novecentos e oitenta e
quatro cargos de provimento efetivo de Assistente de Gestão e Políticas
Públicas em Desenvolvimento, na forma da correlação estabelecida no
Anexo IV;

II - ficam criados sessenta e quatro cargos de provimento efetivo de
Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento.
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Art. 25 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, previsto no Anexo 1,
são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível superior de
escolaridade lotados na SEDESE, na SEDE, na SEDRU, na SEAPAe na
UTRAMIG na data da publicação desta lei transformados em seiscentos e
quarenta e quatro cargos de provimento efetivo de Analista de Gestão e
Políticas Públicas em Desenvolvimento, na forma da correlação
estabelecida no Anexo IV, ressalvados os cargos de Professor lotados na
UTRAMIG;	 ii

li - ficam criados cento e cinqüenta e quatro cargos de provimento
efetivo de Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento.

Art. 26 - Os cargos de provimento efetivo de Professor lotados na
UTRAMIG na data da publicação desta lei ficam transformados em dez
cargos de provimento efetivo de Professor de Ensino Médio e
Tecnológico.

Art. 27 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Motorista, Oficial de Serviços Gerais, Agente de Administração e
Telefonista lotados no IPEM na data da publicação desta lei ficam
transformados em vinte e três cargos de provimento efetivo de Auxiliar de
Atividades Operacionais, ressalvados os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, que ficam extintos:

- oito cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
II - três cargos de Oficial de Serviços Gerais;
III - quatro cargos de Telefonista.
Art. 28 - Os cargos de provimento efetivo de Agente Metrológico

lotados no IPEM na data da publicação desta lei ficam transformados em
vinte cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Metrologia e Qualidade,
ressalvados trinta e quatro cargos vagos de provimento efetivo de Agente
Metrológico, que ficam extintos.

Art. 29 - Para a obtenção do número de cargos da carreira d , Agente
de Gestão Administrativa, previsto no Anexo 1, são realizados os

IÁ-
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seguintes procedimentos:
- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo

lotados no IPEM na data de publicação desta lei transformados em vinte
e seis cargos de provimento efetivo de Agente de Gestão Administrativa;

II - ficam criados treze cargos de provimento efetivo de Agente de
Gestão Administrativa.

Art. 30 - Os cargos de provimento efetivo de Técnico Metrologista
lotados no IPEM na data da publicação desta lei ficam transformados em
cem cargos de provimento efetivo de Fiscal de Metrologia e Qualidade.

Art. 31 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Gestão Administrativa, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração
e Analista de Apoio Técnico lotados no IPEM na data de publicação desta
lei transformados em dezessete cargos de provimento efetivo de Analista
de Gestão Administrativa;

II - ficam criados quatorze cargos de provimento efetivo de Analista de
Gestão Administrativa.

Art. 32 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Metrologia e Qualidade, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista Metrologista e
Químico lotados no IPEM na data de publicação desta lei transformados
em doze cargos de provimento efetivo de Analista de Metrologia e
Qualidade;

II - ficam criados quatorze cargos de provimento efetivo de Analista de
Metrologia e Qualidade.

Art. 33 - Os cargos de provimento efetivo de Oficial de Serviços Gerais
e Agente de Administração lotados na JUCEMG na data da publicação
desta lei ficam transformados em noventa e cinco cargos de provimento
efetivo de Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial, ressalvados os
seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

rs
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- quatro cargos de Oficial de Serviços Gerais;
II - trezentos e vinte e cinco cargos de Agente de Administração.
Art. 34 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico

de Gestão e Registro Empresarial, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Técnico Administrativo
lotados na JUCEMG na data de publicação desta lei transformados em
dezessete cargos de provimento efetivo de Técnico de Gestão e Registro
Empresarial;

II - ficam criados cento e trinta e três cargos de provimento efetivo de
Técnico de Gestão e Registro Empresarial.

Art. 35 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Gestão e Registro Empresarial, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração
e Analista de Direito Comercial lotados na JIJCEMG na data de
publicação desta lei transformados em cinqüenta e seis cargos de
provimento efetivo de Analista de Gestão e Registro Empresarial; 11

II - ficam criados dezessete cargos de provimento efetivo de Analista de
Gestão e Registro Empresarial.

Art. 36 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Sêrviços
Gerais, Motorista e Oficial de Serviços Gerais lotados na LEMG na data
da publicação desta lei ficam transformados em quatro cargos de
provimento efetivo de Auxiliar de Gestão Lotérica, ressalvados os
seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- um cargo de Ajudante de Serviços Gerais;
II - quatro cargos de Motorista.
Art. 37 - Os cargos de provimento efetivo de Assistente Administrativo,

Assistente de Operação Lotérica, Assistente de Operações, Auxiliar
Administrativo e Técnico Administrativo lotados na LEMG na data da
publicação desta lei ficam transformados em oitenta cargos de
provimento efetivo de Técnico de Gestão Lotérica, ressalvados doze

li
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cargos vagos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, que ficam
extintos.

Art. 38 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Gestão Lotérica, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração
e Analista de Apoio Técnico lotados na LEMO na data de publicação
desta lei transformados em três cargos de provimento efetivo de Analista
de Gestão Lotérica;

II - ficam criados quarenta cargos de provimento efetivo de Analista de
Gestão Lotérica.

Art. 39 - Os cargos de provimento efetivo de Motorista, Ajudante de
Serviços Gerais, Agente de Administração e Agente de
Telecomunicações lotados no DETEL-MG na data da publicação desta lei
ficam transformados em dezessete cargos de provimento efetivo de
Auxiliar Administrativo de Telecomunicações, ressalvados os seguintes
cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- quatro cargos de motorista;
II - onze cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
III— dezenove cargos de Agente de Administração;
IV - trinta cargos de Agente de Telecomunicações.
Art. 40 - Os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,

Técnico Administrativo e Técnico em Telecomunicações lotados no
DETEL-MG na data da publicação desta lei ficam transformados em
cinqüenta e um cargos de provimento efetivo de Assistente Administrativo
de Telecomunicações.

Art. 41 - Os cargos de provimento efetivo de Analista de Apoio Técnico
e Analista da Administração lotados no DETEL-MG na data da publicação
desta lei ficam transformados em oito cargos de provimento efetivo de
Analista Administrativo de Telecomunicações.

Art. 42 - Os cargos de provimento efetivo de Analista de
Telecomunicações lotados no DETEL-MG na data da publicação desta lei

rs



1038

ficam transformados em treze cargos de provimento efetivo de Gestor de
Telecomunicações.

Art. 43 - Os cargos de provimento efetivo de Motorista, Ajudante de
Serviços Gerais e Telefonista lotados no IDENE na data da publicação
desta lei ficam transformados em três cargos de provimento efetivo de
Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, ressalvados os
seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- quatro cargos de motorista;
li - quatro cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
III - um cargo de Telefonista.
Art. 44 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico

de Desenvolvimento Econômico e Social, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Técnico Administrativo e Técnico de Desenvolvimento Sócio-Econômico
lotados no IDENE na data de publicação desta lei transformados em vinte
e seis cargos de provimento efetivo de Técnico de Desenvolvimento
Econômico e Social;

II - fica criado um cargo de provimento efetivo de Técnico de
Desenvolvimento Econômico e Social.

Art. 45 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Desenvolvimento Econômico e Social, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração
e Analista de Desenvolvimento Sócio-Econômico lotados no IDENE na
data de publicação desta lei transformados em vinte e quatro cargos de
provimento efetivo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social;

II - ficam criados cinco cargos de provimento efetivo de Analista de
Desenvolvimento Econômico e Social.

Art. 46 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Oficial de Serviços Gerais, Agente de Administração e Teléfonista
lotados na ADEMG na data da publicação desta lei ficam transformados
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em vinte e cinco cargos de provimento efetivo de Auxiliar de
Administração de Estádios, ressalvados os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, que ficam extintos:

- setenta e dois cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
II - dezesseis cargos de Oficial de Serviços Gerais;
III - seis cargos de Agente de Administração;
IV - dois cargos de Telefonista.
Art. 47 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Asistente de Administração de Estádios, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo e
Técnico Administrativo lotados na ADEMG na data de publicação desta
lei transformados em vinte e oito cargos de provimento efetivo de
Assistente de Administração de Estádios;

II - ficam criados dois cargos de provimento efetivo de Assistente de
Administração de Estádios.

Art. 48 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Administração de Estádios, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração
lotados na ADEM na data de publicação desta lei transformados em oito
cargos de provimento efetivo de Analista de Administração de Estádios;

II - ficam criados dois cargos de provimento efetivo de Analista de
Administração de Estádios.

Art. 49 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal do IPEM, os seguintes
cargos vagos de provimento efetivo:

- cinco cargos de Vigilante;
II - dez cargos de Agente de Administração;
III - dez cargos de Agente Fiscal.
Art. 50 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da JUCEMG, os

seguintes cargos vagos de provimento efetivo:
- vinte cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
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II - um cargo de Motorista;
III - três cargos de Telefonista.
Art. 51 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da LEMG, os seguintes

cargos vagos de provimento efetivo:
- seis cargos de Auxiliar de Serviços;

II - quatro cargos de Mecanógrafo;
III - três cargos de Recepcionista-Telefonista.
IV - um cargo de Auxiliar de Marketing;
V - dois cargos de Supervisor de Vendas;
VI - dois cargos de Técnico de Contabilidade;
VII - quarenta cargos de Auxiliar de Operações.
Art. 52 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal do DE EL-MG, três

cargos vagos de provimento efetivo de Oficial de Serviços Gerais.
Art. 53 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal do IDENE, quatro

cargos vagos de provimento efetivo de Agente de Administração.
Art. 54 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da ADEMG, dois cargos

vagos de provimento efetivo de Motorista.
Art. 55 - A identificação dos cargos de provimento efetivo

transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreto.
Art. 56 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, 11 forem

ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado nos órgãos ou entidades
relacionados no art. 30 serão enquadrados na estrutura estabelecida no
Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no Anexo IV.

Art. 57 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado nos órgãos ou entidades a que se
referem os incisos 1, II, III, IV, V e VI do art. 3 0 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
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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. 58— Na ocorrência da opção prevista no art. 57, a transformação do
cargo ocupado pelo servidor em cargo de carreira constante no Anexo 1,
nos termos dos arts. 23 a 48 desta lei, somente se efetivará após a
vacância do cargo original.

Art. 59 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas carreiras
instituídas por esta lei, nos termos do art. 56, bem como ao que fizer a
opção de que trata o art. 57, o direito previsto no art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 60 - 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.

§ 20 - 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, e a Parcela Remuneratória
Complementar de que trata a Lei Delegada n° 41, de 7 de junho de 2000,
desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 61 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a
que se refere o art. 56 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
da lei de que trata o art. 60, e abrangerão critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor;
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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" deste
artigo.

§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do decreto
que as estabelecer.	 ii

§ 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. 62 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que trata. o art.
56 somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer a tabela
de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei, bem corno do
decreto a que se refere o art. 61.

§ 1 O - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
somente produzirão efeitos após sua publicação.	 1

§ 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.

§ 3 0 - 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
estiver vinculado o órgão autônomo ou entidade e do Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 63 - 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
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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.

§ 20 - 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. 56e61.

§ 30 - 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. 56 e 61 e mantida a identificação como 'função
pública", com a mesma denominação do cargo em que for posicionado.

§ 40 - A função pública de que trata o § 3 0 deste artigo será extinta com
a vacância:

§ 50 - o quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° deste artigo e
das funções públicas de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante no
Anexo III.

Art. 64 - 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. 57 com as mesmas regras estabelecidas para o
servidor ativo.

Art. 65 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho dos
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servidores que, na data de 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 de publicação desta lei, forem detentores de função pública. 1

§ 2° - A carga horária semanal de trabalho de que trata o 'caput" deste
artigo é de:

- trinta horas para os servidores ocupantes de cargo de provimento
efetivo lotado nos órgãos e entidades a que se referem os incisos 1, VI e
VIII do art. 30;

II - quarenta horas para os servidores ocupantes de cargo de
provimento efetivo lotado nas entidades a que se referem os incisos III e
VII do art. 30;

III - trinta ou quarenta horas para os servidores ocupantes de cargo de
provimento efetivo lotado nas entidades a que se referem os incisos IV e
V do art. 30 , conforme a situação de cada servidor na data de publicação
desta lei.

§ 3° - Fica vedada a opção de que trata o art. 18 da Lei Delegada n°
38, de 26 de novembro de 1997.

Art. 66— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo 1

(a que se referem os arts. 1°, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 44, 453 47,
48, 56, 58 e 60

da Lei no , de de de 2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento

Econômico e Social	 II
1.1 - Estrutura das Carreiras da SEDESE, SEDRU, SEDE, SETUR,

SEAPA, CAADE e UTRAMIG
1.1.1 -Auxiliar de Serviços Operacionais
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
- A tabela referente ao item 1.1.1" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
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1. 1.2 - Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
* A tabela referente ao item 1.12" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.1.3 - Analista de gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

A tabela referente ao item "1.1.3" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 14.12.2004.

1.2 - Estrutura da Carreira da UTRAMIG
1.2.1 - Professor de Ensino Médio e Tecnológico
Carga horária semanal de trabalho: 24 ou 30 horas
*,, A tabela referente ao item 1.2.1" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.3 - Estrutura das Carreiras do IPEM
1.3.1 - Auxiliar de Atividades Operacionais
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
- A tabela referente ao item 1.3.1" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.3.2 - Auxiliar de Metrologia e Qualidade
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
*, A tabela referente ao item 1.32" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.3.3 - Agente de Gestão Administrativa
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
* A tabela referente ao item 1.3.3" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.3.4 - Fiscal de Metrologia e Qualidade
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
*, A tabela referente ao item 1.34" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.3.5 - Analista de Gestão Administrativa
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
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A tabela referente ao item 1.35" foi
Legislativo" de 14.12.2004.

1.3.6 - Analista de Metrologia e Qualidade
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
* A tabela referente ao item 1.3.6" foi
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publicada no "Diário do

publicada no "Diário do
Legislativo" de 14.12.2004.

1.4 - Estrutura das Carreiras da JUCEMG
1.4.1 - Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* A tabela referente ao item 1.4.1" foi publicada

Legislativo" de 14.12.2004.
1.4.2 - Técnico de Gestão e Registro Empresarial
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
- A tabela referente ao item 1.42' foi publicada

Legislativo" de 14.12.2004.
1.4.3 - Analista de Gestão e Registro Empresarial
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* A tabela referente ao item 1.4.3" foi publicada

Legislativo" de 14.12.2004.
1.5 - Estrutura das Carreiras da LEMG
1.5.1 - Auxiliar de Gestão Lotérica
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
- A tabela referente ao item 1.5.1 foi publicada

Legislativo" de 14.12.2004.
1.5.2 -. Técnico de Gestão Lotérica
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* A tabela referente ao item 1.52" foi publicada

Legislativo" de 14.12.2004.
1.5.3 - Analista em Gestão Lotérica
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* A tabela referente ao item 1.5.3" foi publicada

Legislativo" de 14.12.2004.

no "Diário do

no "Diário do

no "Diário do

no "Diário do

no "Diário do

no "Diário do
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1.6 - Estrutura das Carreiras do DETEL-MG
1.6.1 - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
•.. A tabela referente ao item 1.6.1" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.6.2 - Assistente Administrativo de Telecomunicações
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
* A tabela referente ao item 1.62" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.6.3 - Analista Administrativo de Telecomunicações
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
* A tabela referente ao item 1.6.3" foi publicada

Legislativo" de 14.12.2004.
1.6.4 - Gestor de Telecomunicações
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
* A tabela referente ao item 1.64" foi publicada

Legislativo" de 14.12.2004.
1.7 - Estrutura das Carreiras do IDENE
1.7.1 - Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
* A tabela referente ao item 1.7.1" foi publicada

Legislativo" de 14.12.2004.
1.7.2 - Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

A tabela referente ao item 1.72" foi publicada

no "Diário do

no "Diário do

no "Diário do

no "Diário do
Legislativo" de 14.12.2004.

1.7.3 - Analista de Desenvolvimento Econômico e Social
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
*• A tabela referente ao item 1.7.3" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.8 - Estruturas das Carreiras da ADEMG
1.8.1 - Auxiliar de Administração de Estádios

rÃ'
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Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
A tabela referente ao item 1.8.1" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
1.8.2 - Assistente de Administração de Estádios
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas	 1

A tabela referente ao item 1.82' foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 14.12.2004.

1.8.3 - Analista de Administração de Estádios	 II
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
*, A tabela referente ao item 1.8.3" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 4 0 da Lei n°, de de de 2004)
Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo
11.1 - Atribuições Gerais das Carreiras da SEDESE, SEDRU, SEDE,

SETUR, SEAPA, CAADE e UTRAMIG
11.1.1 - Auxiliar de Serviços Operacionais
Prestar serviços de suporte e manutenção operacional.
Executar, sob orientação, rotinas administrativas básicas de

preparação, organização, arquivamento e encaminhamento de
documentos e materiais.

Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo, conforme
necessidade do serviço e orientação superior.

11.1.2 - Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento
Executar atividade administrativa de pessoal, patrimonial, material,

financeira, produção e prestação de serviços, classificando, conferindo e
controlando documentos.

Executar procedimentos administrativos de preparação, organização,
arquivamento, digitação de documentos, atendimento ao público interno e
externo em suas respectivas áreas de atuação.

Acompanhar e avaliar o correto funcionamento dos equipamentos de

rÂ
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computação segundo padrões técnicos previamente definidos.
Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo, conforme

necessidade do serviço e orientação superior.
11.1.3 - Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento
Atuar como profissional de nível superior, de acordo com sua

habilitação legal em todas as atividades desenvolvidas.
Integrar equipes multiprofissionais, participando da definição,

implantação e supervisão de programas e planos necessários.
Emitir notas técnicas sobre assuntos específicos de sua área de

atuação.
Representar o órgão ou entidade em reuniões e eventos.
Planejar ações visando o cumprimento da missão institucional da

entidade e dos órgãos abrangidos pela carreira.
Acompanhar os processos institucionais promovendo ajustes e

correções necessárias, com vista a assegurar a efetividade do
planejamento.

Articular de maneira sistêmica os recursos e capacidade técnicas
disponíveis para consecução dos objetivos institucionais.

Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo, conforme
necessidade do serviço e orientação superior.

11.2 - Atribuições Gerais da Carreira da UTRAMIG
11.2.1 - Professor de Ensino Médio e Tecnológico
Desempenhar as atividades relacionadas predominantemente ao

ensino, pesquisa e extensão, no âmbito da Fundação de Educação para
o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG.

11.3 - Atribuições Gerais das Carreiras do IPEM
11.3.1 - Auxiliar de Atividades Operacionais
Executar, conforme instruções pormenorizadas, as atividades de

zeladoria, vigilância, portaria e conservação, conforme as competências
de sua respectiva área de atuação, sob coordenação.

Executar atividades administrativas e de apoio logístico, de menor
responsabilidade e complexidade, conforme as competências de sua

rÀI
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respectiva área de atuação, sob coordenação.
11.3.2 - Auxiliar de Metrologia e Qualidade
Auxiliar o Fiscal de Metrologia e Qualidade, no exercício de suas

atribuições, executando os ensaios, perícias ou exames necessários nos
instrumentos de medição, medidas materializadas ou produtos objeto de
fiscalização, conforme Regulamentação Técnica específica, informando
os resultados obtidos, conforme as competências de sua respectiva área
de atuação, sob coordenação.

11.3.3 - Agente de Gestão Administrativa
Auxiliar e/ou executar atividades administrativas e de apoio logístico,

conforme as competências de sua respectiva área de atuação, sob
coordenação.

11.3.4 - Fiscal de Metrologia e Qualidade
Exercer a defesa do consumidor, executando nas áreas da Metrologia e

Qualidade, a fiscalização, a verificação metrológica e a calibração, nos
instrumentos de medição, medidas materializadas e produtos, tanto
interna quanto externamente à Autarquia, nos estabelecimentos
comerciais, industriais, laboratoriais ou de outros prestadores de serviços,
tomando as medidas administrativas cabíveis em relação a legislação
vigente; acompanhar e orientar as atividades do Agente de Metrologia e
Qualidade; orientar e esclarecer os usuários e fiscalizados em assuntos
relativos à Metrologia e Qualidade, conforme as competências de sua
respectiva área de atuação, sob coordenação.

11.3.5 - Analista de Gestão Administrativa
Propor, coordenar, elaborar e executar programas, projetos e atividades

administrativas, conforme as competências de sua respectiva área de
atuação, sob coordenação.

Desempenhar tarefas administrativas, técnicas e de apoio às atividades
jurídicas da Advocacia Geral do Estado e da Procuradoria da Autarquia.

11.3.6 - Analista de Metrologia e Qualidade
Desempenhar atividades de apoio à direção da Autarquia; de

coordenação, organização, planejamento, execução, controle e avaliação
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das atribuições e responsabilidades técnicas inerentes ao Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM; e, supervisão,
orientação e treinamento de equipes de fiscalização, conforme as
competências de sua respectiva área de atuação, sob coordenação.

11.4 - Atribuições Gerais das Carreiras da JUCEMG
11.4.1 - Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial
Desempenhar atividades logísticas de apoio, de nível fundamental,

relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo
da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

11.4.2 - Assistente de Gestão e Registro Empresarial
Auxiliar o Analista de Gestão e Registro Empresarial no exercício de

suas atribuições, bem como desempenhar as atividades administrativas e
logísticas de apoio, de nível intermediário, relativas ao exercício das
competências constitucionais e legais a cargo da Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais.

11.4.3 - Analista de Gestão e Registro Empresarial
Examinar e relatar os processos submetidos ao registro público de

empresas mercantis e atividades afins, bem como desempenhar as
atividades administrativas, jurídicas e logísticas, de nível superior
relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo
da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

11.5 - Atribuições Gerais das Carreiras da LEMG
11.5.1 -Auxiliar de Gestão Lotérica
E atribuição do cargo de Auxiliar em Gestão Lotérica o desempenho de

todas as atividades de caráter básico, relativas ao exercício das
competências constitucionais e legais a cargo da Loteria do Estado de
Minas Gerais.

11.5.2 - Técnico de Gestão Lotérica
E atribuição do cargo de Técnico em Gestão Lotérica o desempenho de

todas as atividades de caráter técnico, de nível intermediário, relativo ao
exercício das competências constitucionais e legais a cargo da Loteria do
Estado de Minas Gerais, bem como auxiliar o Analista em Gestão
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Lotérica, no exercício de suas atribuições.
11.5.3 - Analista de Gestão Lotérica
E atribuição do cargo de Analista em Gestão Lotérica, o desempenho

de todas as atividades técnicas e logísticas de nível superior, relativas às
competências constitucionais e legais a cargo da Loteria do Estado de
Minas Gerais.

11.6 - Atribuições Gerais das Carreiras Do DETEL
11.6.1 - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações
Exercer tarefas auxiliares nas áreas de administração e engenharia de

radiodifusão e telecomunicações, bem como executar tarefas de apoio
operacional nas áreas de administração, serviços gerais e transportes.

11.6.2 - Assistente Administrativo de Telecomunicações	1Exercer atividades de apoio técnico-administrativo nas áreas de
administração e engenharia de radiodifusão e telecomunicação.

11.6.3 - Analista Administrativo de Telecomunicações
Exercer atividades de administração gerencial voltadas ao suportê dos

projetos de desenvolvimento, coordenação, organização, planejamento,
execução, controle e avaliação de projetos e programas nas áreas de
Administração, Direito, Ciências Contábeis e Econômicas e
Comunicação.	 1

11.6.4 - Gestor de Telecomunicações
Exercer atividades de gestão, planejamento, elaboração, análise,

execução, coordenação e controle técnico de programas e projetos de
engenharia de radiodifusão e telecomunicações.	 1

11.7 - Atribuições Gerais das Carreiras do IDENE
11.7.1 - Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social
Desempenho das atividades administrativas e logísticas de apoio de

nível básico relativas ao exercício das competências constitucionais e
legais a cargo do IDENE.

11.7.2 - Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social
Desempenho de todas as atividades de nível intermediário relativas ao

exercício das competências constitucionais e legais a cargo do IDENE,
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bem como auxiliar o Analista em Desenvolvimento Econômico e Social no
exercício de suas atribuições.

11.7.3 - Analista de Desenvolvimento Econômico e Social
Desempenho de todas as atividades de caráter técnico, administrativas

e logísticas de nível superior relativas ao exercício das competências
constitucionais e legais a cargo do IDENE.

11.8 - Atribuições Gerais das Carreiras da ADEMG
11.8.1 - Auxiliar de Administração de Estádios
Prestar serviços de suporte e manutenção operacional no âmbito da

Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG.
Executar, sob orientação, rotinas administrativas básicas de

preparação, organização, arquivamento e encaminhamento de
documentos e materiais.

Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo, conforme
necessidade do serviço e orientação superior.

11.8.2 - Assistente de Administração de Estádios
Executar atividade administrativa de pessoal, patrimonial, material,

financeira, produção e prestação de serviços, classificando, conferindo e
controlando documentos.

Executar procedimentos administrativos de preparação, organização,
arquivamento, digitação de documentos, atendimento ao público interno e
externo em suas respectivas áreas de atuação.

Acompanhar e avaliar o correto funcionamento dos equipamentos de
computação segundo padrões técnicos previamente definidos.

Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo, conforme
necessidade do serviço e orientação superior.

11.8.3 - Analista de Administração de Estádios
Atuar como profissional de nível superior, de acordo com sua

habilitação legal em todas as atividades desenvolvidas.
Integrar equipes multiprofissionais, participando da definição,

implantação e supervisão de programas e planos necessários.
Emitir notas técnicas sobre assuntos específicos de sua área de
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atuação.
Representar a Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais -

ADEMG em reuniões e eventos.	 III
Planejar ações visando o cumprimento da missão institucionál da

Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG.
Acompanhar os processos institucionais promovendo ajustes e

correções necessárias, com vista a assegurar a efetividadE, do
planejamento.

Articular de maneira sistêmica os recursos e capacidade técnicas
disponíveis para consecução dos objetivos institucionais.

Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo, conforme
necessidade do serviço e orientação superior.

Anexo III
(a que se refere o § 50 do art. 63 da Lei n o , dé 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 Desenvolvimento Econômico e Social
111.1 - Carreiras da SEDESE, SEDRU, SEDE, SETUR, SEAPA, CAADE

e UTRAMIG
* A tabela referente ao item "111.1" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
111.2 - Carreira da UTRAMIG
* A tabela referente ao item 1112" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.	 II.
111.3 - Carreiras do IPEM
- A tabela referente ao item "111.3" foi publicada no "Diário dc

Legislativo" de 14.12.2004.
111.4 - Carreiras da Loteria
* A tabela referente ao item 1114" foi publicada no "Diário dc

Legislativo" de 14.12.2004.
111.5 - Carreiras do DETEL
* A tabela referente ao item "111.5" foi publicada no "Diário dc



1055

Legislativo" de 14.12.2004.
111.6 - Carreiras do IDENE
* A tabela referente ao

Legislativo" de 14.12.2004.
111.7 - Carreiras da ADEMG
* A tabela referente ao

Legislativo" de 14.12.2004.

item "111.6" foi publicada no "Diário do

item 111.7" foi publicada no "Diário do

Anexo IV
(a que se referem os arts. 56, 63 e 64 da Lei n°, de de de 2004)

Tabelas de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades
de Desenvolvimento Econômico e Social

lV.1 - Tabela de Correlação das Carreiras da SEDESE, SEDRU, SEDE,
SETUR, SEAPA, CAADE e UTRAMIG

*, A tabela referente ao item "IV.1" foi publicada no "Diário rork
Legislativo" de 14.12.2004.

IV.2 - Tabela de Correlação da Carreira da UTRAMIG
- A tabela referente ao item 1V2" foi publicada no "Diário En-

Legislativo" de 14.12.2004.
IV.3 - Tabela de Correlação das Carreiras do IPEM
* A tabela referente ao item "IV.3" foi publicada no "Diário

Legislativo" de 14.12.2004.
lV.4 - Tabela de Correlação das Carreiras da JUCEMG

A tabela referente ao item "IV.4" foi publicada no "Diário
Legislativo" de 14.12.2004.

lV.5 - Tabela de Correlação das Carreiras da LEMG
- A tabela referente ao item "IV.5" foi publicada no "Diário

Legislativo" de 14.12.2004.
IV.6 - Tabela de Correlação das Carreiras do DETEL
- A tabela referente ao item "lV.6" foi publicada no "Diário

Legislativo" de 14.12.2004.
IV.7 - Tabela de Correlação das Carreiras do IDENE
* A tabela referente ao item "IV.7" foi publicada no "Diário do

rs
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Legislativo" de 14.12.2004.
IV.8 - Tabela de Correlação das Carreiras da ADEMG
- A tabela referente ao item "IV.8" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.34512003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.345/2003
institui e estrutura as carreiras da Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP -, do Departamento de Estradas de Roddgem
do Estado de Minas Gerais - DER - e do Departamento de Obras
Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP.

Aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, apresentado por
esta Comissão, a proposição retorna a este órgão técnico para receber
parecer para o 20 turno, consoante determina o ad. 189 do Regin4ento
Interno.

Segue anexa a redação do vencido, nos termos do disposto no § 1° do
mencionado art. 189 do diploma procedimental.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.345/2003 objetiva instituir e estruturar as carreiras

da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP-, do
DER e do DEOP, que são autarquias vinculadas à referida Secretaria.
Nos termos da proposição, é criado o Grupo de Atividades de
Transportes e Obras Públicas, o qual compreende as carreiras de
Ajudante em Transportes e Obras Públicas, com 2.445 cargos de
provimento efetivo; Auxiliar em Transportes e Obras Públicas, composta
de 976 cargos efetivos; Agente em Transportes e Obras Públicas," com
1.600 cargos efetivos; e Gestor em Transportes e Obras Públicas com
900 cargos de provimento efetivo. Todas as carreiras compõem-se de
seis níveis e de dez graus.

Nesta oportunidade, reiteramos o entendimento firmado por esta
Comissão por ocasião do parecer de 1° turno, quando afirmamos que o
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projeto em exame propiciará maior mobilidade dos servidores efetivos na
carreira, priorizando o desenvolvimento com base no mérito,
especialmente por meio da progressão e da promoção. Vários aspectos
positivos foram salientados, como a possibilidade de promoção por
escolaridade adicional, como forma de valorizar a progressiva
capacitação do servidor público; a vedação de novos ingressos nas
carreiras de Ajudante em Transportes e Obras Públicas e de Auxiliar em
Transportes e Obras Públicas, cargos de nível fundamental de
escolaridade; a definição geral das atribuições dos cargos integrantes da
carreira, ficando a cargo de decreto do Governador do Estado o
estabelecimento das atribuições específicas; o incentivo ao servidor
público estadual para ingressar em novo cargo público efetivo mediante
concurso público, assegurando-lhe a percepção da diferença entre a
remuneração do cargo efetivo atualmente ocupado e a remuneração do
novo cargo, a título de vantagem pessoal; a extinção de 5.309 cargos
efetivos vagos no DER, 45 cargos vagos no DEOP e 157 cargos efetivos
vagos no quadro de pessoal da Secretaria de Transportes e Obras
Públicas, perfazendo um total de 10.231 cargos, o que implicará uma
redução de despesas equivalente a R$4.511.700,00.

O Substitutivo n° 1, aprovado em Plenário no 1° turno, a par de
incorporar as emendas formuladas pelo Governador do Estado,
aperfeiçoou o texto original e eliminou defeitos de técnica legislativa.
Como resultado, tem-se uma proposta legislativa que objetiva dotar a
administração pública de um plano de carreira moderno, que possa, a um
só tempo, atender às conveniências do Poder Público, bem como às
aspirações dos servidores que integram os seus quadros, os quais se
sentirão mais motivados no desempenho de suas relevantes funções.

Desse modo, a proposição objetiva conferir cunho operativo ao princípio
da eficiência, seja do ponto de vista de uma estrutura orgânica adequada,
seja da ótica de uma política de pessoal moderna, voltada para a
capacitação dos servidores.

Em face dessas considerações, reputamos meritória e oportuna a
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aprovação do projeto em exame.
Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.345/2003, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Jô

Moraes - José Henrique.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 134512003

Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Transportes e Obras
Públicas 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 Transportes e Obras Públicas do Poder
Executivo:

- Ajudante de Transportes e Obras Públicas;
II - Auxiliar de Transportes e Obras Públicas;
III - Agente de Transportes e Obras Públicas;
IV - Gestor de Transportes e Obras Públicas.
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 0 - 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,

rÀ
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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
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 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 órgãos e entidades do Poder
Executivo:

- Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP;
II - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER;
III - Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais -

DEOP.
Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas por

esta lei são as constantes no Anexo II.
Parágrafo único - As atribuições específicas dos cargos das carreiras

instituídas por esta lei 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 a que se refere o art. 30
será definida em decreto e fica condicionada à anuência do órgão e das
entidades envolvidas 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,
a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
da SEPLAG.

rÀ



r060
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 "capuf'
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. 80 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem em
cargo de carreira do Grupo de Atividades de Transportes e Obras
Públicas terão carga horária semanal de trabalho de quarenta horas.

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 a
carreira de Gestor em Transportes e Obras Públicas;	 1

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso, para a
carreira de Agente em Transportes e Obras Públicas.

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;

11 - nível intermediário a formação em ensino médio ou em curso de

kA
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educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação.

Art. 11 - Não haverá ingresso nas carreiras de Ajudante em Transportes
e Obras Públicas e Auxiliar em Transportes e Obras Públicas.

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.
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;
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;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira.
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° - 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

rÀ
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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.	 II
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 Transportes e Obras Públicas, com jornada
equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração, incluídos adicidnais,
gratificações e vantagens pessoais, for superior à remuneração do ãargo
de carreira instituída por esta lei, poderá perceber a diferença a título de
vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente á
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
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:	 II

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no mesmo

grau;	 1
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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° - 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,
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, relacionada

rÃ
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com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.	 1
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;
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 respeçtiva
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

Art. 23 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais lotados na SETOP e no DER, de Motorista lotados na SETOP e
de Oficial de Serviços Gerais lotados no DER na data da publicação
desta lei ficam transformados em dois mil quatrocentos e quarenta e
cinco cargos de provimento efetivo de Ajudante em Transportes e Obras
Públicas, ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento efetivo,
que ficam extintos:

rÁ
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- cinco mil seiscentos e cinqüenta e nove cargos de Ajudante de
Serviços Gerais, sendo trinta e nove lotados na SETOP, nove lotados no
DEOP e cinco mil seiscentos e onze lotados no DER;

II - quatrocentos e cinqüenta e seis cargos de Oficial de Serviços
Gerais, sendo um lotado na SETO,P dois lotados no DEOP e
quatrocentos e cinqüenta e três lotados no DER;

III - quinze cargos de Motorista lotados na SETOP.
Art. 24 - Os cargos de provimento efetivo de Agente de Administração

lotados na SETOP e no DER, de Agente de Obras Viárias lotados no
DER e de Agente de Serviços de Manutenção lotados na SETOP e no
DER na data da publicação desta lei ficam transformados em novecentos
e setenta e seis cargos de provimento efetivo de Auxiliar em Transportes
e Obras Públicas, ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento
efetivo, que ficam extintos:

- cento e treze cargos de Agente de Administração, sendo oitenta e
seis lotados na SETOP, cinco lotados no DEOP e vinte e dois lotados no
DER;

II - cento e noventa e dois cargos de Agente de Obras Viárias lotados
no DER;

III - dois mil oitocentos e setenta e três cargos de Agente de Serviços de
Manutenção, sendo um lotado na SETOP, vinte e seis lotados no DEOP e
dois mil, oitocentos e quarenta e seis lotados no DER.

Art. 25 - Os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo
lotados na SETOP, no DER e no DEOP, de Técnico Administrativo
lotados na SETOP, no DER e no DEOP, de Técnico de Manutenção
lotados no DER, de Técnico de Obras Públicas lotados na SETOP e no
DEOP e de Técnico de Obras Viárias lotados no DER na data da
publicação desta lei ficam transformados em mil e seiscentos cargos de
provimento efetivo de Agente em Transportes e Obras Públicas,
ressalvados oitocentos e cinqüenta cargos vagos de provimento efetivo
de Auxiliar Administrativo lotados no DER, que ficam extintos.

Art. 26 - Os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração
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lotados na SETOP, no DER e no DEOP, de Analista da Cultura lotados
na SETOP, de Analista de Apoio Técnico lotados no DER e no DEOP, de
Analista de Obras Públicas lotados na SETOP e no DEOP, de Analista de
Planejamento lotados na SETOP e de Analista de Sistema Viário lotados
no DER na data da publicação desta lei ficam transformados em
novecentos cargos de provimento efetivo de Gestor em Transportes e
Obras Públicas, ressalvados sessenta e cinco cargos vagos de
provimento efetivo de Analista da Administração lotados no DER, que
ficam extintos.

Art. 27 - Ficam extintos oito cargos vagos de provimento efetivo de
Telefonista, sendo cinco lotados na SETOP e três lotados no DEOP.

Art. 28 - A identificação dos cargos de provimento efetivo transformados
e extintos por esta lei será feita em decreto.

Art. 29 - Os servidores que, na data de publicàção desta lei, forem
ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas
entidades relacionados no art. 30 serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no
Anexo IV.	 ii

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 0 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 de publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento.

§ l 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.
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§ 2 0 - 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
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 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" deste
artigo.

§ 1 0 - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do decreto
que as estabelecer.

§ 20 - 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

rs
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publicação, após notícia prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.
Art. 35 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo

de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que trata o ar[.
29 somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelece'r' 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 "capuf' 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 carrêiras
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 Transportes e Obras Públicas e do Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão.	 11

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 O - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 20 - 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.

§ 30 - 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. 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.

§ 50 - o quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° deste artigo e das
funções públicas de que trata o § 3 0 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 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. 30 com as mesmas regras estabelecidas para o
servidor ativo.

Ad. 38 - 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 "capuf' 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 horas para os servidores da SETOP;
II - trinta ou quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados no

DER, conforme a situação de cada servidor na data de publicação desta
lei;

111 - trinta ou quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados no
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DEOP, conforme a situação de cada servidor na data de publicação desta
lei.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo 1

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Transportes e Obras

Públicas
1.1 - Carreira de Ajudante em Transportes e Obras Públicas
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
*,, A tabela referente ao item "1.1" foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 14.12.2004.
1.2 - Carreira de Auxiliar em Transportes e Obras Públicas
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 12" foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 14.12.2004.	 1
1.3 - Carreira de Agente em Transportes e Obras Públicas
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
*,, A tabela referente ao item 13" foi publicada no "Diário do Legislativo"

de 14.12.2004.
1.4 - Carreira de Gestor em Transportes e Obras Públicas
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas semanais	 1

- A tabela referente ao item 14" foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 14.12.2004.

Anexo II
(a que se refere o art. 40 da Lei n° , de de de 2004)

Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de
Transportes e Obras Públicas

11.1 - Carreira de Ajudante em Transportes e Obras Públicas
1.1 - Executar trabalhos rudimentares relacionados com construção,

melhoramento, restauração, conservação de estradas e obras dei artes
especiais e edificações.

1.2 - Executar trabalhos gerais de ronda, vigilância, copa, cozinha,
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limpeza e jardinagem.
1.3 - Executar tarefas auxiliares de oficina mecânica, manutenção em

veículos e máquinas.
1.4 - Confeccionar, montar e reparar peças e estruturas de madeira e

outros materiais.
1.5 - Executar serviços gerais de pintura.
1.6 - Executar serviços de alvenaria, concreto armado e de instalações

hidráulico-sanitárias.
1.7 - Executar serviços de implantação, manutenção e reparo de

sistemas elétricos e telefônicos e de móveis e instalações em geral.
1.8 - Desenvolver atividades relacionadas à reprografia e artes gráficas.
1.9 - Executar serviços de portaria, zeladoria e de recebimento, guarda

e distribuição de correspondências, processos, expedientes, materiais e
outros.

1.10 - Executar tarefas afins, quando solicitado.
11.2 - Carreira de Auxiliar em Transportes e Obras Públicas
2.1 - Conduzir veículos automotores de carga e de passageiros e operar

máquinas rodoviárias e outros equipamentos.
2.2 - Executar atividades relacionadas com a utilização de veículos

oficiais, mediante preenchimento de guias, requisições e outros
impressos.

2.3 - Executar trabalhos de manutenção e reparação elétrica e
mecânica de veículos, máquinas rodoviárias e outros equipamentos.

2.4 - Executar trabalhos na área de sondagem.
2.5 - Executar trabalhos auxiliares de topografia, laboratório e desenho

técnico.
2.6 - Executar atividades de recepção, operação de elevadores e de

mesa telefônica.
2.7 - Executar tarefas auxiliares de escritório, almoxarifado, protocolo,

arquivo, microfilmagem, digitação, atendimento de partes e operação de
sistemas corporativos correlatos.

2.8 - Executar tarefas afins, quando solicitado.
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11.3 - Carreira de Agente em Transportes e Obras Públicas
3.1 - Executar tarefas de escritório, almoxarifado, protocolo, arquivo,

microfilmagem, digitação, atendimento de partes e operação de sistemas
corporativos correlatos.

3.2 - Executar trabalhos auxiliares de contabilidade.
3.3 - Preparar atas, relatórios, agendas e pautas de reuniões.
3.4 - Desenvolver tarefas ligadas à logística.
3.5 - Executar as rotinas pertinentes à realização de licitações.
3.6 - Realizar tarefas auxiliares de gestão e controle de convênios e

contratos.
3.7 - Efetuar escrituração contábil, preparar balanços e balancetes e

executar tarefas de registro, controle e conferência nos sistema
financeiro, orçamentário e patrimonial.

3.8 - Criar, depurar e documentar programas para processamento
eletrônico de dados, bem como orientar sobre a utilização e• dar
manutenção técnica aos programas e sistemas de informação.

3.9 - Instalar, manter e reparar aparelhos de telecomunicação, balanças
de pesagem de veículos e outros equipamentos eletrônicos e de
informática.

3.10 - Executar trabalhos auxiliares de engenharia na área de obras de
infra-estrutura civil e rodoviária, de edificações, topografia e
aerofotogrametria.	 11

3.11 - Realizar e desenvolver trabalhos nas áreas de patrimônio e
logística, recursos humanos e tecnologia da informação.

3.12 - Realizar tarefas de suporte em gestão e controle de convênios e
contratos.

3.13 - Executar tarefas afins, quando solicitado.
11.4 - Carreira de Gestor em Transportes e Obras Públicas
4.1 - Executar, na sua área de competência, atividades específicas e

privativas de profissão regulamentada.
4.2 - Realizar estudos e pesquisas relacionadas à sua área específica

de atuação.

kik
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4.3 - Executar tarefas afins, quando for solicitado.
Anexo III

(a que se refere o § 50 do art. 35 da Lei no , de de de 2004)
Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação de Funções Públicas

pela Emenda à Constituição N°49/2001 e de Funções Públicas Não
Efetivadas do Grupo de Atividades de Transportes e Obras Públicas

* A tabela referente ao Anexo III foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 14.12.2004.

Anexo IV
(a que se referem os arts. 28, 35, "caput" e 36 da Lei n o , de de de 2004)

Tabela de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de
Transportes e Obras Públicas

IV.1 - Ajudante em Transportes e Obras Públicas
* A tabela referente ao item "IV.1" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
IV.2 - Auxiliar em Transportes e Obras Públicas
* A tabela referente ao item 1V2' foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
IV.3 - Agente em Transportes e ObraPúblicas
* A tabela referente ao item "IV.3" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
IV.4 - Gestor em Transportes e Obras Públicas
* A tabela referente ao item 1V4" foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 14.12.2004.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.833/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.833/2004
dispõe sobre a criação de estabelecimento penitenciário no Município de
Araguari.

Aprovada no 1 0 turno na forma original, a matéria retorna a esta
Comissão para receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do art. 189 do

rÀ
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Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em epígrafe trata da criação de uma colônia penal no
Município de Araguari. A unidade em questão será incorporada à
estrutura da Secretaria de Estado de Defesa Social, subordinada à
Subsecretaria de Administração Penitenciária.

Conforme ficou evidente nos relatórios emitidos pelas Comissões
Parlamentares de Inquérito realizadas nesta Casa em 1997 e em 2002,
bem como em trabalho realizado pela Comissão de Direitos Humanos em
2001, um dos maiores problemas enfrentados pelo sistema penitenciário
é a carência de vagas nos estabelecimentos penais. A criação de uma
colônia penal no Município de Araguari é, por essa ótica, uma medida
conveniente e oportuna, uma vez que contribuirá para o aumento do
número de vagas no sistema prisional do Estado.

Assinale-se que a homenagem prestada aos irmãos Naves com a
denominação da referida colônia penal é significativa e constitui luma
visão humanística da imposição de penas e da execução das sentenças
criminais. Os irmãos Joaquim e Sebastião Naves, no final de década de
1930, na Comarca de Araguari, foram vítimas de cruel erro judiciário e
condenados por crime que não cometeram. Ao dar a uma colônia penal o
nome de Irmãos Naves, o Estado não apenas reverencia a memória
desses inocentes, mas, sobretudo, remete o próprio sistema penal e
penitenciário à autocrítica permanente, em vista de seus objetivos sociais
e dos riscos a que está sujeito.

Verifica-se, pois, que se trata de projeto de lei meritório, que merece ser
aprovado nesta Assembléia Legislativa.	 II

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

1.83312004, no 2 0 turno.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - José Henrique, relator - Jô Moraes -

Dalmo Ribeiro Silva.

rÃ
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.884/2004
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.884/2004

visa a instituir o Adicional por Titulação Acadêmica - ATA.
A matéria recebeu parecer favorável das Comissões a cuja apreciação

foi submetida no 1° turno, tendo sido aprovada na forma do Substitutivo
n° 1, apresentado pela Comissão de Administração Pública.

Retoma agora projeto a esta Comissão para análise em 2 0 turno e para
que seja elaborada a redação do vencido, na forma do art. 189 do
Regimento Interno.

Fundamentação
o projeto de lei em exame visa a instituir o Adicional por Titulação

Acadêmica - ATA - para os professores do Ensino Superior do Estado. A
medida corrige antiga distorção presente na carreira desses profissionais,
uma vez que não havia, para muitos professores, estímulo para concluir a
sua formação acadêmica nos níveis mais elevados de pós-graduação.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade do projeto, ressaltando que a proposição
foi encaminhada pelo Governador do Estado, que detém iniciativa
privativa para a matéria.

A Comissão de Administração Pública analisou a proposição sob o
enfoque de sua importância para a melhoria do ensino e da pesquisa,
uma vez que valoriza a formação dos professores universitários.
Apresentou, no 1° turno, o Substitutivo n° 1, visando apenas a adequar a
proposição à técnica legislativa.

Cabe-nos apenas reiterar os termos que fundamentaram o parecer de
1° turno. Com efeito, a titulação de mestre e de doutor é variável muito
importante na avaliação da qualidade das instituições universitárias.
Assim, devem-se adotar todos os mecanismos necessários para
estimular os professores a galgarem os níveis mais elevados de sua
formação acadêmica, uma vez que isso reflete na qualidade tanto do



1076

ensino quanto da pesquisa produzida nas instituições de ensino superior
públicas estaduais.

O projeto merece um pequeno reparo, até mesmo para que mantenha
coerência com a justificação e com as justificativas que embasarãm o
posicionamento das Comissões no 1° turno. A Emenda n° 1, que integra
este parecer, tem como objetivo retirar a restrição de que apenas os
servidores efetivos na data de publicação da lei que institui a carreira de
Professor de Ensino Superior farão jus ao benefício. Assim, quem fizesse
concurso amanhã para o cargo de Professor do Ensino Superiornão
seria beneficiado com o adicional que ora se propõe instituir. Ora, não há
razão para essa restrição. Não se trata de matéria nova, vencida ou
prejudicada, razão pela qual sua apreciação pelo Plenário em 20 turno
não ofende o Regimento Interno.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.884/2004 na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1, que
apresentamos.	 1

EMENDA N°1
Dê-se a seguinte redação ao art. 1°:
"Art. 1 0 - Fica instituído o Adicional por Titulação Acadêmica - ATA -

para o servidor com título de mestre ou doutor ocupante de cargo de
provimento efetivo transformado em cargo de provimento efetivo da
carreira de Professor de Ensino Superior, lotado no Quadro de Pessoal
da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - ou da
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES.".

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Jô Moraes

- José Henrique.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.884/2004

Institui o Adicional por Titulação Acadêmica - ATA.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

rÃ'
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Art. l' - Fica instituído o Adicional por Titulação Acadêmica - ATA - para
o servidor com título de mestre ou doutor que, na data de publicação da
lei que institui as carreiras de Educação Superior do Estado de Minas
Gerais, for ocupante de cargo de provimento efetivo transformado em
cargo de provimento efetivo da carreira de Professor de Ensino Superior,
lotado no Quadro de Pessoal da Universidade do Estado de Minas Gerais
- UEMG - ou da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES.

Art. 20 - Após a publicação da lei que instituir a tabela de vencimento da
carreira de Professor de Ensino Superior, o ATA corresponderá:

- para o servidor com título de mestrado posicionado nos níveis 1 ou II
da carreira de Professor de Ensino Superior, a 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 a 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 Ensino 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 a 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. 30 - Até a publicação da lei que instituir a tabela de vencimento
básico da carreira de Professor de Ensino 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
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à titulação acadêmica do servidor, transformada na forma da lei que
institui as carreiras de Educação Superior do Estado de Minas Gerais, e o
valor do vencimento básico percebido pelo servidor, conforme os valores
da tabela de vencimento básico vigente para cada entidade;

II - diferença entre o valor dos adicionais por tempo de serviço e da
Gratificação de Incentivo a 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
titp lação 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. 40 - Para fins de cálculo 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 § 10 do art. 25 da Lei n°
11.517, de 13 de julho de 1994, deverá ser deduzido do valor apurado na
forma dos arts. 20 e 30 desta lei.

Parágrafo único - Não se aplica o disposto no "caput" ao cálcul6 do
valor do ATA devido ao servidor com título de doutor posicionado nos
níveis III e IV da carreira de Professor de Ensino Superior.

Art. 50 - 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. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.931/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.931/2004
transforma cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de
cargos de provimento em comissão daAdministração direta do Poder
Executivo, de que trata a Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003.
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A matéria foi aprova1a no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Retoma o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 20
turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue, em anexo, a redação do vencido no 1° turno, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em epígrafe objetiva transformar, no 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, vinte e dois
cargos de provimento em comissão da classe de Assessor li, código MG-
12, símbolo AD-12, integrantes do Quadro de Pessoal da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais - PMMG -, em vinte e dois cargos da classe
de Assessor Jurídico, código MG-18, AT-18.

Por meio da proposta em exame pretende-se o aperfeiçoamento dos
serviços executados pelo servidor civil da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais, especialmente quanto a prestação de assessoria e
consultoria jurídicas à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG.

Ratificamos o nosso entendimento no 1° turno e apresentamos,
portanto, a seguinte conclusão.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei n°

1.931/2004 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jô Moraes -

José Henrique.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.931/2004

Dispõe sobre a transformação de cargos do Quadro Especial de cargos
de provimento em comissão dá 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:

rÀ
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Art. 1° - Ficam transformados vinte e dois cargos da classe de Assessor
II, código MG-12, símbolo AD-12, do Quadro 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-1 8, símbolo AT-1 8.

§ 1°- Os cargos decorrentes da transformação a que se refere o "capuf'
deste artigo passam a integrar o Quadro Especial de cargos de
provimento em comissão da administração direta do Poder Execütivo,
constante no Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003.

§ 20 - A lotação e a identificação dos cargos de que trata esta lei serão
feitas por decreto.

Art. 20 - Para a definição da forma de provimento dos cargos a que se
refere esta lei, aplica-se o disposto no art. 2 0 da Lei n° 9.530, de 29 de
dezembro de 1997.	 II

Art. 30 - O cargo de Assessor Jurídico de que trata esta 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. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.981/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.98112004
dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores policiais II 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.

Aprovada no 1 0 turno, na forma original, a matéria retorna a esta
Comissão para receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do art. 189 do
Regimento Interno.

Fundamentação

rÁ
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A proposição em análise trata da concessão de reajuste remuneratório
para os servidores da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da
Polícia Civil e para os detentores do cargo ou da função pública de
Agente de Segurança Penitenciário. Concede, ainda, adicional de
periculosidade a policiais civis e Agentes de Segurança Penitenciários,
assim como o pagamento de adicional trintenário aos militares que
tenham completado trinta anos de serviço e tenham se transferido para a
reserva remunerada antes da publicação da Emenda à Constituição n°
59, de 2003.

Nos termos propostos, o reajuste salarial a ser concedido se divide em
dois momentos: 10% a partir de fevereiro de 2005, apenas para os
militares, mais 4%, a partir de julho de 2005, para todas as categorias
citadas.

O pagamento de remuneração adequada para o trabalhador é medida
tendente à promoção de uma prestação de serviços de qualidade, além
de traduzir uma atitude de respeito de quem toma o produto do trabalho
para com aquele que o realiza. A administração pública empreende
atividades as mais diversas, norteada por grandes princípios, entre os
quais salientamos o da supremacia do interesse público, específico do
setor, bem como os da dignidade da pessoa humana e da valorização do
trabalho. A medida de que trata o projeto de lei em tela é conforme esses
princípios, pois incentiva a produção de serviços públicos de qualidade na
área da defesa social e, ao mesmo tempo, concede aos servidores
públicos que nessa área laboram um tratamento digno e respeitoso.

Cumpre salientar que o Estado vem implementando inúmeras iniciativas
em prol do aperfeiçoamento do aparato estatal relacionado com a
segurança pública, as quais têm se consubstanciado em ações,
programas e políticas públicas destinados a combater a violência e a
criminalidade, assegurando à população um padrão de vida adequado.
As medidas previstas na proposição em estudo podem ser inseridas
nessa seara, porque estão em harmonia com a aludida ação
governamental e contribuem para melhorar os resultados da política

rÁ
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estadual de defesa social.
Por todos esses motivos, a proposição sob exame se mostra

conveniente e oportuna, merecendo aprovação.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.981/2004 no 20 turno.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jô Moraes -

José Henrique.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 117/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 117/2003, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especif ida ao
Município de Ouro Fino, 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° 117/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ouro Fino o imóvel

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

Fino imóvel com área de 27.000m2 (vinte e sete mil metros quadrados),
situado na Rodovia MG-290, Km 59, naquele Município, correspondente a
parte do terreno registrado sob o n° 161, a fls. 1 do livro n° 2, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Ouro Fino.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à promoção de atividades de assistência social à criança e ao
adolescente.
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Art. 20 - 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. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.062/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.062/2003, de autoria da Deputada Lúcia Pacífico,

que altera a Lei n° 13.136, de 12/1/99, foi aprovado em turno único.
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° 1.06212003
Altera a Lei n° 13.136, de 12 de janeiro de 1999, que institui o Dia do

Consumidor de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O art. 1° da Lei n° 13.136, de 12 de janeiro de 1999, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica instituído o Dia da Dona de Casa e do Consumidor de

Minas Gerais, a ser comemorado no dia 13 de setembro.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.795/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.795/2004, de autoria do Govefriador 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

rÃ
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Contas do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.795/2004
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais em favor do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar a

dotações orçamentárias do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais até o limite de R$35.200.000,00 (trinta e cinco milhões e duzentos
mil reais), para atender a despesas:

- decorrentes da majoração da alíquota da contribuição previdenciária
patronal, conforme disposto no § 1  do art. 28 da Lei Complementar n°
64, de 25 de março de 2002, com a redação dada pelo art. 2 0 da Lei
Complementar n° 79, de 30 de julho de 2004, no valor de
R$1 9.000.000,00 (dezenove milhões de reais);

II - decorrentes do crescimento vegetativo da folha de
virtude de progressões, promoções e apostilamentos,
R$13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais);

III - decorrentes da nomeação de auditores, no valor de
(quinhentos mil reais);

IV - de custeio, no valor de R$2.100.000,00 (dois milhõ
reais).

Art. 20 - As despesas mencionadas nos incisos 1, II e III serão
financiadas com recursos provenientes do excesso de arrecadação
previsto para o corrente exercício, e as constantes no inciso IV, com
recursos oriundos de anulação de dotações orçamentárias do Tribunal de

pessoal, em
no valdr de

R$500.000,00

es e cem mil
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Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI P4° 1.797/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.797/2004, de autoria 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, 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° 1.797/2004
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado
de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar a

dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais até o limite de R$1.834.800,00 (um milhão oitocentos e trinta e
quatro mil e oitocentos reais), para atender a despesas:

- decorrentes da majoração da alíquota da contribuição previdenciária
patronal, conforme disposto no § 1° do art. 28 da Lei Complementar n°
64, de 25 de março de 2002, com a redação dada pelo art. 2 0 da Lei
Complementar n° 79, de 30 de julho de 2004, a serem financiadas com
recursos provenientes do excesso de arrecadação previsto para o
corrente exercício, no valor de R$ -1.428.000,00 (um milhão quatrocentos
e vinte e oito mil reais);

rÀ
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II - com o pagamento de pensão por morte, a serem financiadas com
recursos provenientes de anulação de dotação orçamentária do Fundo
Financeiro de Previdência - FUNFIP -, no valor de R$294.000,00
(duzentos e noventa e quatro mil reais);

III - com o pagamento de abono de permanência, conforme disposto no
§ 19 do art. 40 da Constituição da República, a serem financiadas com
recursos provenientes do excesso de arrecadação previsto para o
corrente exercício, no valor de R$112.800,00 (cento e doze mil e
oitocentos reais).

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Maria Oljvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.79812004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.798/2004, de autoria 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, 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° 1.798/2004
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais em favor do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar a

dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais até o limite de R$91.000.284,00 (noventa e um milhões duzentos

rÀ
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e oitenta e quatro reais), para atender a despesas:
- decorrentes da majoração da alíquota da contribuição previdenciária

patronal, conforme disposto no § 1° do art. 28 da Lei Complementar n°
64, de 25 de março de 2002, com a redação dada pelo art. 2 0 da Lei
Complementar n° 79, de 30 de julho de 2004, a serem financiadas com
recursos provenientes do excesso de arrecadação previsto para o
corrente exercício, no valor de R$78.411.362,00 (setenta e oito milhões
quatrocentos e onze mil trezentos e sessenta e dois reais);

II - com pagamento de pensão por morte, no valor de R$-12.588.922,00
(doze milhões quinhentos e oitenta e oito mil novecentos e vinte e dois
reais), assim financiadas:

a) R$4.055.781,00 (quatro milhões cinqüenta e cinco mil setecentos e
oitenta e um reais) com recursos provenientes de anulação de dotação
orçamentária do Tribunal de Justiça;

b) R$8.533.141,00 (oito milhões quinhentos e trinta e três mil cento e
quarenta e um reais) com recursos provenientes de anulação de dotação
orçamentária do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.799/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.799/2004, de autoria do Governador do 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, 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.

rs
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PROJETO DE LEI N° 1.799/2004

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do
Estado de Minas Gerais em favor do Tribunal de Alçada do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ? - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar a

dotações orçamentárias do Tribunal de Alçada do Estado de Minas
Gerais até o limite de R$11.290.516,00 (onze milhões duzentos e noventa
mil quinhentos e dezesseis reais), para atender a despesas:

- decorrentes da majoração da alíquota da contribuição previdenciária
patronal, conforme disposto no § 10 do ali. 28 da Lei Complementar n°
64, de 25 de março de 2002, com a redação dada pelo art. 2 0 da Lei
Complementar n° 79, de 30 de julho de 2004, a serem financiadas com
recursos provenientes do excesso de arrecadação previsto pdra o
corrente exercício, no valor de R$7.528.0116,00 (sete milhões quinhentos
e vinte e oito mil e dezesseis reais);

li - decorrentes de acréscimo na folha de pessoal, a serem financiadas
com recursos provenientes de excesso de arrecadação previsto para o
corrente exercício, no valor de R$3.598.150,00 (três milhões quinhentos e
noventa e oito mil cento e cinqüenta reais);

III - com o pagamento de pensão por morte, a serem financiadas com
recursos provenientes de anulação de dotação orçamentária do Fundo
Financeiro de Previdência - FUNFIP -, no valor de R$164.350,00 (cento e
sessenta e quatro mil trezentos e cinqüenta reais).

Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto, relator - Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.973/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.97312004, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime Especial
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de Tributação n° 1/2004, nos termos do art. 70 da Lei n° 15.292, de 5 de
agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.97312004
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.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação

n° 1/2004 àempresa Café Bom Dia Ltda., estabelecido nos termos do art.
7° da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇAO N°

1.974/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.974/2004, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime Especial
de Tributação n° 3/2004, nos termos do art. 7° da Lei n° 15.292, de 5 de
agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.974/2004
Ratifica o Regime Especial de Tributação n° 3/2004, estabelecido nos

termos do art. 70 da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de 2004.

rÀ
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação

n° 3/2004 à empresa Café Três Corações S.A., estabelecido nos teimos
do ad. 70 da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 2 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇAON°

1.975/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.975/2004, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica o Regime Esecial
de Tributação n° 7/2004, nos termos do art. 7 0 da Lei n° 15.292, de 5 de
agosto de 2004, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do §10 do
art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.975/2004
Ratifica o Regime Especial de Tributação n° 712004, estabelecido nos

termos do art. 70 da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Ad. 1 ° - Fica ratificada a concessão do Regime Especial de Tributação

n° 7/2004 à empresa S Segafredo Zanetti Brasil Comercialização e
Distribuição de Café S.A., estabelecido nos termos do art. 7 0 da Lei n°
15.292, de 5 de agosto de 2004.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino Augusto.

MANIFESTAÇÃO
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A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d",
do Regimento Interno, a seguinte manifestação:

de congratulações com o Superintendente da INFRAERO, com o
Destacamento de Proteção ao Vôo e com o Major Marley de Oliveira Dias
pelo transcurso do Dia do Controlador de Tráfego (Requerimento n°
3.357/2004 1 do Deputado Miguel Martini).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 80/2004, EM 15/9/2004
As 15h02min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva e Durval Ângelo,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Luiz Humberto Carneiro. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Durval Angelo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovadã e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar o parecer do relator sobre a Proposta
de Emenda à Constituição n° 8012004 e passa a palavra ao relator,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, para a leitura do parecer. Após discussão
e votação, o parecer que conclui pela aprovação da matéria é aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presena dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.	IISala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.

Elmiro Nascimento, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Ermano Batista -
Leonardo Quintão - Durval Angelo.	1	 -

ATA DA 278 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
DIREITOS HUMANOS NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

158 LEGISLATURA, EM 2/12/2004
As 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval

Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Marcelo Gonçalves, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
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ata da reunião anterior, dá-a por aprovada, e ela é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a debater, em audiência pública, a instalação de um "cadeião"
em Ribeirão das Neves e os impactos dessa iniciativa na população local.
A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados, que
discorrerão sobre o assunto em tela. Registra-se a presença do Sr. Fábio
Alves dos Santos, professor da Universidade PUC Minas; do Padre José
Geraldo de Souza, pároco da Igreja Nossa Senhora da Vitória e Santo
Antônio do Bairro Sevilha, de Ribeirão das Neves; do Padre Paulo
Eustáquio Cerceau lbrahim, pároco da Igreja Nossa Senhora da Piedade,
de Justinópolis; dos Srs. Maurílio Laureano da Silva, assessor,
representando o Sr. Walace Ventura Andrade, Vereador à Câmara
Municipal de Ribeirão das Neves; Vicente Mendonça da Costa, Vereador
à Câmara Municipal de Ribeirão das Neves; da Sra. Lourdinha Menezes,
Vereadora à Câmara Municipal de Ribeirão das Neves; dos Srs. Wilson
de Sousa Carlos, Presidente da Associação dos Cidadãos pelo Bem
Nevense - ACIBEN -; e Marcos Terrinha, Presidente do Sindicato dos
Agentes Penitenciários de Ribeirão das Neves, os quais tomam assento à
mesa. O Deputado Durval Angelo, na qualidade de autor do requerimento
que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. 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
Durval Angelo e Biel Rocha (3) em que solicitam realização de audiência
pública em Ouro Preto às 15 horas do dia 13/1212004, com os convidados
que menciona, para debater o assassinato da Sra. Walmary Moreira da
Silva, ocorrido no dia 20/11/2004, e discutir a apuração da morte da
estudante Aline Silveira Soares, ocorrida em uma festa tradicional nessa
cidade; seja formulado voto de congratulações com o Sr. Leonardo Isaac
Yarochewsky, advogado criminalista e professor, parabenizando-o pelo
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artigo 'Os Direitos Humanos", publicado no jornal "O Tempo" ; elseja
realizado ato público da Comissão em frente à Câmara Municipal de
Ribeirão das Neves, às 17 horas, e no Forum local, às 16 horas, no dia
6/12/2004; Durval Ângelo e Roberto Ramos (3), em que solicitam sejam
enviados ofícios ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e à Fundação
Estadual do Meio Ambiente, solicitando-lhes cópia do estudo de impacto
ambiental que teria sido elaborado para a obra de construção do
estabelecimento penal em Ribeirão das Neves com capacidade para 800
presos e solicitando, caso o relatório não tenha sido elaborado, 1 que
sejam tomadas as providências cabíveis para embargar a obra; seja
realizada visita da Comissão ao Juiz da 38 Vara de Falências dè Belo
Horizonte, em 2/12/2004, às 14 horas; e seja encaminhado ofício ao
Procurador-Geral de Justiça, solicitando-lhe sejam tomadas as
providências para embargar o início da obra de construção de um
estabelecimento prisional com capacidade para 800 detentos em Ribeirão
das Neves, uma vez que tal obra está em desacordo com a Lei de
Execução Penal e a Lei n° 12.936, de 1998. 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.
Durval Angelo, Presidente.	 Ii -

ATA DA 188 REUNIÃO CONJUNTA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DA COMISSÃO DE MEMBROS

•	DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1° DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO - NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

15 LEGISLATURA, EM 2112/2004
Às 1 6h3omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Chico Simões, Doutor Viana, José Henrique e Sebastião
Helvécio, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária; André Quintão, membro da Comissão de Membros das
Comissões Permanentes - § 1° do art. 204 do Regimento Interno. Está
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presente, também, o Deputado Weliton Prado. 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 prôposiçôes
sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Ermano Batista, que conclui pela aprovação do Projeto
de Lei n° 1.893/2004, em turno único, com as Emendas n°5 10, 15 a 17,
23 a 26, 49, 52, 55, 56, 59, 60, 64, 67, 77, 78, 81 a 91 e as subemendas
que receberam o n° 1 apresentadas às Emendas n

o
s 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 a 4, 6, 8, 9, 12, 20, 21, 29, 36, 37, 38, 40, 41 a 45, 47,

48, 57, 58, 61, 62, 66, 69, 71, 73 a 75, 79 e 80; as Emendas n os 65 a 70 e
72 ficaram prejudicadas por já estarem contempladas no Plano Plurianual
de Ação Governamental. E apresentada a Proposta de Emenda n° 1, do
Deputado Weliton Prado, com o seguinte teor: "Dê-se à finalidade da
Ação P 392 a seguinte redação: melhoria do Ensino Médio, inclusive com
o fornecimento de livros didáticos". Colocado em votação, é aprovado o
parecer do relator. Ato contínuo, é rejeitada a Proposta de Emenda n° 1,
com votos contrários dos Deputados Chico Simões e André Quintão.
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.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana - Leonardo Moreira -

Sebastião Helvécio - Ivair Nogueira - Antônio Carlos Andrada.
ATA DA 16° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE
NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM

7/12/2004



11096

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Carlos Pimenta e Doutor Ronaldo, 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 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 reúniâo se destina a debater em audiência pública a situação do
Hospital Municipal São Vicente de Paulo, no Aranãs Esporte Clube, em
Capelinha. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
seguintes convidados: Srs. Valmir Sebastião Neves, Prefeito Municipal de
Capelinha; Jedson Murta Pinto Coelho, médico do Hospital Municipal São
Vicente de Paulo; Oswaldo Prado Cunha, médico obstetra e
ginecologista; Lourival Henrique Pires, Secretário de Saúde de Capelinha;
Edeltônio Gomes Vítor, Presidente da Câmara Municipal de Capelinha;
Ivan Gilson Pimenta de Figueiredo, Prefeito Municipal eleitb de
Capelinha; Sras. Mariene Cristina Bebiano, Diretora Administrativa do
Hospital Municipal São Vicente de Paulo; Marly Cordeiro de Andrade,
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Capelinha e Diretora da
APAE do mesmo município; Sr. Jader Bemardo Campomizzi, Conselheiro
e 1 0-Secretário do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais -
CRM-MG -, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. A
Presidência registra a presença dos seguintes convidados: Sras. Maria
Gorete Caldeira, Secretária de Assistência Social de Capelinha;kMaria
Aparecida Chaves, Coordenadora da Clínica Odontológica de Capelinha;
Sra. Helene de Cássia Almeida e Srs. Pedro Coelho, Jaílson Pereira,
Geraldo Ferreira de Azevedo, José Antônio Alves dos Santos, José
Carlos Machado, Wilson Carlos de Abreu, Waldir Gomes e Wilson
Aparecido Gomes, Vereadores à Câmara Municipal de Capelinha; Srs.
Herbert Coelho, Secretário de Finanças de Capelinha; Manoel Almeida
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Santos, Presidente da ACIAC; Paulo Pimenta, Chefe de Gabinete;
Gerson Fernandes, Vice-Prefeito Municipal eleito de Capelinha; Lafaiete
Lima e Dante Guedes, Secretários de Esportes e de Meio Ambiente e
Turismo de Capelinha, respectivamente; Antônio Miranda, Presidente da
APAE de Capelinha; Elcio Pimenta, Secretário de Transportes de
Capelinha; Sras. Kassandra de SalIes Soyer, Enfermeira-Chefe do
Hospital de Capelinha; Ana Clara, fisioterapeuta; Maria Nísia Araújo,
psicóloga; Gilda Maria Barbosa, psicóloga; Giseli Calili, fisioterapeuta; Jan
Marian Much, médica; Ruth Alessandra Almeida Maciel, enfermeira do
PSF; Sr. Haroldo Geovanini, Vice-Prefeito Municipal de Capelinha; Sras.
Maria Imaculada Sampaio, Presidente do Conselho Municipal da Criança
e do Adolescente de Capelinha; Nágila Salmam Pimenta, da EMATER-
MG; Maria da Conceição Moreira, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais; Srs. Ricardo Wagner, da Acesita Energética; José
Luiz Alves Filho, bioquímico; Marcelino Abreu, bioquímico; Sequênzia
Guiseppe, dentista; Dauper Leal Jerônimo, bioquímico; José Oswaldo,
Diretor do DER-MO; Luiz Antônio Nogueira, médico; Sra. Lílian de Barros
Murta, psicóloga; Helene de Cássia Almeida, Secretária de Educação de
Capelinha. Logo após, passa a palavra aos convidados, na ordem em
que foram citados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados, dos parlamentares e do público em geral, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, no dia
14/1212004, às 10h30min, com a finalidade de se apreciarem as matérias
constantes na pauta, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Célio Moreira. -

ATA DA iaa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 9/12/2004
Às 1 4h3ümin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria
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OlMa e os Deputados Laudelino Augusto e Dimas Fabiano, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtudê 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 Resolução n° 1.726/2004, (Deputado Laudelino Augusto); Projeto de
Lei n° 1.796/2004 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à i 8 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 do Projeto de
Resolução n° 1.726/2004 (relator: Deputado Laudelino Augusto) ' • e do
Projeto de Lei n° 1.796/2004 (relator: Deputado Dimas Fabiano).
Cumprida afinalidade 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.	 iiMaria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto - Doutor Ronaldo.
ATA DA 288 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
isa LEGISLATURA, EM 13/12/2004

Às 15h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de Ouro
Preto o Deputado Durval Angelo, membro da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
que é dada por aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão
presente. A Presidência informa que a reunião se destina a . obter
esclarecimentos sobre o assassinato da Dra. Walmary Moreira da Silva,
ocorrido em 20111/2004, e sobre a apuração da morte da estudante Aline
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Silveira Soares, ocorrida em outubro de 2002, na cidade de Ouro Preto. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre o assunto em tela. Registra-se a presença dos Srs.
Silvério Dutra Bezerra, Presidente da 49 a Subseção da OAB-MG, em
Ouro Preto e Mariana; Sílvia Almeida de Oliveira Costa Martinez,
Presidente da ONG Regar; Dimas de Abreu Meio, Ex-Presidente da
Subseção da OAB-MG em Ouro Preto; Carolina Queiroz de Carvalho,
assessora da Dra. Lúcia de Fátima Magalhães Albuquerque Silva, Juíza
da Comarca de Ouro Preto e Diretora do Fórum; Edvaldo Costa Pereira
Júnior, Promotor de Justiça da Comarca de Ouro Preto; Luíza Helena
Troci Fonseca, Promotora de Justiça, Titular da Vara Criminal da
Comarca de Ouro Preto; Darcy Alberto da Silva, Delegado de Polícia da
Comarca de Ouro Preto; Lúcio Passos, Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Ouro Preto; Vereador Kuruzu, da Câmara Municipal de Ouro
Preto; Querley Femandes, Conselheiro Tutelar, representando o Sr.
Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, Prefeito eleito de Ouro Preto; e Maria
José Silveira Soares, mãe da estudante Atine Silveira Soares, os quais
são convidados a tomar assento à mesa. Como autor do requerimento
que deu origem ao debate, o Deputado Durval Angelo tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.892/2004

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1°, do Regimento Interno)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
Atendendo ao disposto no art. 68, inciso III, do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição mineira, o Governador do
Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem n° 291/2004, o
projeto de lei em epígrafe, que estima as receitas e fixa as despesas do
Orçamento Fiscal e do Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado para o exercício de 2005.

Publicado em 7110/2004, foi o projeto distribuído a esta Comissão, em
conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e com o art. 204
do Regimento Interno da Assembléia Legislativa.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2 0 do art. 204, foi
concedido prazo de 20 dias para a apresentação de emendas. Foram
recebidas, nesse período, 1.214 emendas, apresentadas por
parlamentares, e um substitutivo proposto pelo Governador do Estado por
intermédio da Mensagem n° 305/2004, conforme lhe faculta o art. 160, §
1°, da Constituição do Estado.

Nos termos regimentais, esta Comissão passa a analisar o projeto e as
emendas apresentadas.

No decorrer da discussão, foram apresentadas propostas de emenda
que, aprovadas por esta Comissão, receberam os nos 1.330 a 1.345. Em
conseqüência, este relator faz nova redação do parecer, nos termos do
art. 138 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise foi elaborado em consonância com o

disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 15.291, de 5/8/2004,
observados ainda os dispositivos constitucionais e os fixados na Lei
Complementar Federal n° 101, de 415/2000, que fixa normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e na Lei
Federal n°4.320, de 17/3/64.

Em conformidade com a alteração proposta pelo Governador do
Estado, o projeto de lei estima a receita em R$23.958.281.023,00 e fixa a
despesa em igual montante, atendendo ao principio do equilíbrio
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orçamentário. Nesse sentido, a alteração proposta demonstra o louvável
esforço de ajuste fiscal empreendido pelo Poder Executivo, elimina o
déficit orçamentário explícito de R$610.000.000,00 apresentado na
proposta anterior, dá um passo importante na reconquista da
credibilidade do Estado junto às instituições de crédito e proporciona a
tão almejada retomada dos investimentos públicos para o próximo
exercício. Merece destaque o fato de o equilíbrio orçamentário ter sido
conseguido sem a utilização da prática da superestimativa das receitas
de capital, procedimento que prejudicava o realismo e a transparência da
peça orçamentária.

Nos termos do art. 50, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a
programação deverá ser compatível com a meta de superávit primário
constante no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
estimada em R$1.127.000.000,00, parâmetro central para a realização
das despesas de custeio e de investimento ao longo da execução
orçamentária para 2005. E importante salientar que, com o advento da
Lei de Responsabilidade Fiscal, a autorização na lei orçamentária não
garante, por si só, as despesas com pessoal, que passam a depender da
Receita Corrente Líquida - RCL -, e as despesas com custeio e
investimento, que passam a depender da meta de resultado primário
aprovada por esta Casa.

Salientamos que o orçamento público moderno deve ter, além do seu
caráter de controle político, o objetivo de instrumentalizar a administração
no planejamento, na execução e no controle de suas atividades. Dessa
forma, mais que um mero instrumento de previsão de receitas e de
autorização de gastos, a peça orçamentária deve constituir-se em um
instrumento efetivo de fiscalização e de avaliação de políticas públicas,
competência constitucional do Poder Legislativo de crescente importância
em comparação com a função legiferante.

- Análise das receitas
No tocante à análise da estrutura geral das receitas, observa-se que

R$12.370.000.000,00 são recursos livres do Estado, correspondendo a
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apenas 51,63% dos recursos totais. As receitas restantes referem-se a
recursos vinculados, como a alienação de ativos, as transferências da
União, as multigovernamentais e as de convênios e as transferências
constitucionais aos municípios, fato que demostra o reduzido poder
discricionário de alocação de recursos por parte do Estado.

A receita tributária tem como principal componente o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS - 85,24% do total -, cuja previsão inicial foi baseada na estimativa
de arrecadação até o mês de julho de 2004, acrescida das variações
anuais previstas da taxa de inflação com base no IPCA - 4,5% -'e do
crescimento do Produto Interno Bruto - PIB - 4,0%. A alteração proposta
pelo Governador acresce a receita total em R$916.750.000,00, tendo
como principais justificativas o crescimento da receita do ICMS a partir de
agosto de 2004 e o acréscimo da receita de dividendos, tendo em vista as
negociações com a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -
relativas ao contrato de financiamento da "Conta de Resultádo a
Compensar' - CRC - e, ainda, alterações no cálculo da distribuição de
dividendos.	 II

Em cumprimento dos dispositivos constitucionais relativos à vinculação
de receitas, bem como de determinações legais, o acréscimo da teceita
ocasionou repercussões na despesa, assim resumidas: R$19.310.000,00
na reserva de contingência, R$7.120.000,00 na FAPEMIG,
R$71.940.000,00 no serviço da dívida, R$48.990.000,00 na educação,
R$141.020.000,00 na transferência aos municípios e R$4.260.000,00 no
FUNFIP. As despesas com "ações e serviços públicos de saúde" não
foram alteradas, uma vez que os recursos alocados anteriormente
superam o percentual mínimo de aplicação, nos termos da metodologia
aprovada pela lei de diretrizes orçamentárias.

Cabe ressaltar que as isenções, anistias, transações, remissões e
outros benefícios de natureza tributária, com maior peso na área do
ICMS, exceto aquelas que não advêm do exercício da competência
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tributária do Estado, envolvem recursos estimados de
R$1.950.000.000,00 equivalente ao percentual de 11,98% da receita
tributária. A proposta orçamentária demonstra também as renúncias
efetivas de receita, nos termos da metodologia utilizada pela Lei de
Responsabilidade Fiscal e reproduzida pela lei de diretrizes
orçamentárias, discriminando as perdas de receita decorrentes de anistia,
remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral,
alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo que implique
redução discriminada de tributos, e pela. Lei de Incentivo à Cultura. Assim,
as renúncias efetivas de receita correspondem a 1,24% da receita
tributária estimada. No tocante aos benefícios de natureza financeira,
representados por financiamentos concedidos por fundos rotativos e
tratados como indutores de investimentos, a renúncia de receita
corresponde ao diferencial entre a redução no índice de correção
contratado e a inflação futura. Dessa forma, os efeitos relativos dos
incentivos financeiros, representados basicamente pelos desembolsos
estimados em R$459.840.000,00 no âmbito do FUNDIEST, do FIND e do
FUNDESE, dependem de indicadores futuros de longo prazo, o que
inviabiliza a sua mensuração prévia.

As transferências correntes são constituídas, em sua maioria, pelos
repasses intergovernamentais relativos ao Fundo de Participação dos
Estados, à cota-parte da Contribuição do Salário-Educação, à cota-parte
de compensação de perda do ICMS/ exportação, à cota-parte do Imposto
sobre Produtos Industrializados Exportados, às transferências de
recursos do Sistema único de Saúde e à cota-parte da CIDE. As
transferências federais, incluindo a transferência de recursos do FUNDEF
e de outros convênios, contribuem com um percentual de 18,90% da
receita total.

As receitas de capital somam R$1.250.000.000,00 e representam
5,20% do total da receita prevista para o exercício de 2005. As operações
de crédito e as transferências de convênios são seus principais
componentes, respondendo por 68,77% do total estimado.
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II - Análise das despesas
Os gastos totais com pessoal e encargos somam R$10.61 0.000.000,00

e foram recalculados com base na execução da despesa do mês de abril
de 2004, projetada com crescimento vegetativo de 0,15% ao mês até
dezembro de 2004, e de 1,83% para o exercício de 2005, acrescida da
despesa com precatórios e decisões judiciais. As despesas totais com
pessoal, pela primeira vez após a edição da Lei de Responsabilidade
Fiscal, foram enquadradas no limite estabelecido, representando o
percentual de 56,31% da Receita Corrente Líquida estimada para 2005.

Entre as despesas correntes, destacam-se também os juros e encargos
da dívida - R$1.610.000.000,00 -, as transferências constitucionais aos
municípios - R$4.160.000.000,00 - e a rubrica "outras despesas
correntes", no valor de R$4.580.000.000,00, destinada basicamente ao
custeio operacional dos órgãos e entidades da administração pública
estadual.

O conceito de despesas incomprimíveis é utilizado para exprimir
aquelas despesas que não podem ser reduzidas em decorrênâia de
repartições ou vinculações constitucionais das receitas, ou de sua
essencialidade. Utilizando-se tal conceito, pode-se constatar que áomam
R$17.110.000.000,00 - 71,41 % do total -, excluídas ainda as despesas
de custeio e de capital relativas às vinculações para a saúde, educação e
pesquisa, fato que demonstra o excessivo engessamento do orçamento e
as conseqüentes dificuldades para a eliminação de possíveis déficits
nominais no decorrer da execução orçamentária de 2005, bem como para
a alocação de recursos para novas ações.

Quanto às despesas de capital, o item de maior relevância são os
investimentos gerais do Estado, no valor de R$1.640.000.000,00; sendo
que os investimentos realizados com recursos vinculados representam
76,30% do total. Os outros componentes da Despesa de Capital [são as
inversões financeiras, que somam R$617.100.000,00, sendo 81,85%
desse total reservados para os fundos. A amortização da dívida está
fixada em R$461.600.000,00, sendo 57,71% relativos à dívida contratada
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interna.
As despesas previstas na rubrica "Reserva de contingência" são de

R$274.720.000,00, equivalentes a 1,53% da Receita Corrente Líquida,
em conformidade com o art. 13 da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

No tocante ao orçamento de investimento das empresas controladas
pelo Estado, estão previstos recursos da ordem de R$6.050.000.000,00,
oriundos basicamente da geração de caixa das próprias empresas ou de
operações de crédito decorrentes de suas atividades. A CEMIG e a
COPASA-MG destacam-se como as empresas com maiores
investimentos, dirigidos para projetos de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, de eletrificação rural e de saneamento
básico e ambiental. Cumpre ressaltar que, nos termos da alteração
proposta pelo Governador do Estado, os investimentos da CEMIG foram
alterados de R$3.130.000.000,00 para R$4.370.000.000,00, sendo a
variação financiada com recursos próprios da empresa.

III - Considerações finais
Tendo em vista as restrições de ordem constitucional e legal para a

apresentação de emendas parlamentares e a escassez de recursos
ordinários livres, procedeu-se a um amplo acordo para se estabelecerem
as prioridades de cada Deputado. Cabe salientar que as dotações
decorrentes de emendas parlamentares aprovadas serão identificadas
com a modalidade de aplicação "código 99", de utilização exclusiva do
Poder Legislativo. A Emenda n° 1.216, em seu parágrafo único,
estabelece que o Poder Executivo enviará bimestralmente a esta
Comissão relatório da execução orçamentária das emendas
parlamentares, o que permitirá uma fiscalização mais eficiente do
atendimento. Nesse relatório, elas serão adequadamente classificadas
nas demais modalidades de aplicação.

A Emenda n° 788, em perfeita consonância com os princípios
constitucionais da separação dos Poderes e da eficiência, permite que a
Assembléia Legislativa abra créditos suplementares ao seu orçamento
até o limite de 7% das despesas fixadas, desde que utilize como fonte a
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anulação parcial ou total de suas próprias dotações. O dispositivo tem
fundamento no art. 62, inciso V, da Constituição do Estado, que prevê
como competência privativa da Assembléia Legislativa a aprovação, em
sentido amplo, de crédito suplementar ao orçamento de sua Secretaria.
Acatamos também a Emenda n° 789, que limita ao percentual de110%
das despesas fixadas a autorização antecipada ao Poder Executivo para
a abertura de créditos suplementares. Entendemos também que as
Emendas nos 1.125 e 1.126 proporcionariam uma rigidez excessiva na
execução orçamentária, impedindo futuros aumentos de capita! das
empresas controladas pelo Estado. Opinamos, portanto, pela sua
rejeição.

Observa-se que o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério
Público ainda apresentam despesas com pessoal acima dos respectivos
limites parciais, nos termos da metodologia de cálculo determinadá pela
Portaria n°516, de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional, que inclui as
despesas com inativos e pensionistas. E importante salientar 4iue a
permanência dessas irregularidades poderá ter graves repercussões
negativas no esforço desenvolvimentista do Governo Estadual, tendo em
vista que, nos termos do art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o
Estado poderá ficar impedido de receber transferências voluntárias, de
obter garantias da União e de contratar operações de crédito, além da
incidência das multas previstas no contrato de refinanciamento da'dívida
com a União. Assim, recomendamos que esse Poder e esses órgãos
observem os limites legais das despesas com pessoal e promovam a
aplicação do subteto salarial previsto na Constituição da República.
Optamos por apresentar a Emenda n° 1.327, que estabelece que o Poder
Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas deverão enviar
trimestralmente a esta Comissão relatório da execução orçamentária das
despesas com pessoal, para verificação das medidas tomadas com vistas
ao cumprimento dos limites legais, nos termos do disposto no art. 59,
inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a seguir transcrito para
melhor embasarmos legalmente essa exigência:
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"Art. 53 - O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos
Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do
Ministério Público fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei
Complementar, com ênfase no que se refere a:

- ( ... )
III - medidas adotadas para o retorno da des pesa total com pessoal ao

respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23". (Grifos nossos.)
Entendemos também que a Assembléia Legislativa deverá observar os

mencionados relatórios da execução orçamentária das despesas com
pessoal do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Alçada, do Tribunal de
Justiça Militar, do Ministério Público e do Tribunal de Contas por ocasião
da apreciação de futuros pedidos de abertura de créditos suplementares
a esses órgãos no decorrer da execução orçamentária do exercício de
2005.

As Emendas n
o
s 1.122, 1.123 e 1.127 a 1.129 pretendem interpretar a

aplicação constitucional de recursos na saúde em desacordo com o
disposto no art. 80, § 1°, da Lei n° 15.291, de 2004 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias). Inicialmente, é importante salientar que o constituinte
derivado reservou à lei complementar a regulamentação dos dispositivos
referentes à aplicação de recursos em ações e serviços públicos de
saúde, nos termos da Emenda à Constituição n° 29, de 2000. Cumpre
ressaltar também que, na omissão do legislador federal, encontra-se em
plena vigência a Lei Federal n° 8.080, de 1990, em perfeita consonância
com a interpretação ampla contida no art. 200 da Constituição da
República e no art. 190 da Constituição do Estado, citados literalmente
pela LIDO. Por via de conseqüência, os atos normativos infralegais
posteriores - a Portaria n°2.047, de 5/11/2002, do Ministério da Saúde, e
a Resolução n° 322, de 8/5/2003, do Conselho Nacional de Saúde -, ao
darem uma interpretação restritiva ao entendimento dos termos "ações e
serviços públicos de saúde", exorbitam o poder regulamentar, uma vez
que as normas por elas veiculadas inovam a ordem jurídica com
abstração, autonomia e generalidade. Ademais, o próprio Conselho
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Nacional de Saúde reconhece "a necessidade de esclarecimento
conceitual e operacional do texto constitucional, de modo a lhe garantir
eficácia e viabilizar sua perfeita aplicação pelos agentes públicos até a
aprovação da lei complementar a que se refere o § 3 0 do art. 198 da
Constituição Federal". Esse entendimento é compartilhado pela Instrução
Normativa n° 11/03, do Tribunal de Contas, que ampara a metodologia
adotada pelo Poder Executivo na demonstração do cumprimento do
dispositivo constitucional. Assim, opinamos pela sua rejeição.

Cumpre salientar que a Comissão de Participação Popular destaCasa
promoveu duas audiências públicas com o objetivo de discutir a revisão
do Plano Plurianual de Ação Governamental com a sociedade, bem como
de colher sugestões para o seu aprimoramento. Dessa forma,
apresentamos as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°5
1.149 a 1.152, 1.154 a 1.162, 1.164 a 1.174, 1.179, 1.181 e 1.203, de
forma a possibilitar a compatibilização com o aprovado na revisão do
Plano Plurianual. Pelo mesmo motivo, apresentamos as Emendàs nos
1.219 a 1.224 e 1.226 a 1.228 e rejeitamos as Emendas n o

s 1.117, 1.118,
1.153, 1.163, 1.175 a 1.178, 1.182, 1.199, 1.202, 1.204 e 1.212.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n° 1.892/2004 com a Emenda n° 1.215, apresentada pelo
Governador do Estado, que contém o Substitutivo n° 1; com as Emendas
nos 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, 424 a
427, 429 a 436, 439, 440, 442, 448 a 453, 483, 485 a 518, 520 a 528,
622, 625, 626, 628, 630 a 632, 635 a 637, 639, 648 a 654, 665 a 670,
672, 714 a 722, 727 a 736, 788 a 792, 800, 801, 804 a 845, 848a 853,
893 a 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 n os 1.216 a 1.346 e as subemendas que receberam o n° 1 às
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Emendas nos 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 a 1.152, 1.154 a 1.162, 1.164 a 1.174,
1.179, 1.181, 1.189, 1.191, 1.192 e 1.203, apresentadas neste parecer; e
pela rejeição das Emendas nos 4, 9 a 83, 85a 94, 98 a 105, 115 a 119,
121 a 123, 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, 454 a 482, 529 a
621, 623, 624, 627, 640 a 647, 655 a 664, 671, 673 a 713, 723 a 726, 737
a 787, 793 a 799, 854 a 892, 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, 1202, 1.204 e 1.212.

Informamos que, com a aprovação das subemendas que receberam o
n° 1 às Emendas nos 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 a 1.152, 1.154 a 1.162, 1.164 a
1.174, 1.179, 1.181, 1.189, 1.191, 1.192 e 1.203, ficam prejudicadas as
Emendas n°5 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 a 1.152, 1.154 a 1.162, 1.164 a 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 os 789 e 1.223, ficam prejudicadas as
Emendas nos 411, 412, 1.124, 1.180,1.201.

As Emendas n°s 5 a 8, 120 e 519 foram retiradas pelos respectivos
autores.

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

Viana - Chico Simões - Sebastião Helvécio - José Henrique - Ivair
Nogueira - Weliton Prado.
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ANEXO AO PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE L 'kl N°
1.892/04	 (NOVA	 REDAÇÃO)

Emenda: 96/1-5 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: 1 Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: II FES
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para atendimento em vários
municípios.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência.
Valor:	 R$100.000,00

Emenda: 114/1-7 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	11 FES
Objeto do Gasto: Aquisição de ambulâncias para atendimento na área de
saúde em município
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 continõência.
Valor:	 R$50.000,00

Emenda: 126/1-0 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação de residências de moradores de
baixa renda no município de Pedro Leopoldo - convênio com o município.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 F1$100.000,00

Emenda: 164/1-3 Apresentação: 10/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FEAS
Objeto do Gasto: P640 - Atendimento à pessoa portadora de deficiência -
Resultante da fusão das ações P640 com a P858
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$300.000,00

Emenda: 171/1-6 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: conceder apoio financeiro ao município de Virgem da
Lapa, destinado à aquisição de um veículo para a secretaria municipal de
educação
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 245/1-3 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovaçâo
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE ESCOLA
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MUNICIPAL EM CORONEL FABRIdANO
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA	 DE	 CONTINGÊNCIA
Valor:	 R$270.000,00

Emenda: 316/1-6 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde, para
aquisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde - UBS, no
bairro Nossa Senhora Aparecida no município de Juiz de Fora.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência.
Valor:	 R$40.000,00

Emenda: 318/1-2 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Construção de Centro Comunitário no bairro Vale Verde
no município de Juiz de Fora, por meio de convênio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Rerserva de continência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Rerserva
de	 contingência.
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 331/1-0 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Serviços de conservação, reparação, adaptação e
manutenção do imóvel onde está localizada a UEMG, no Município de
Belo Horizonte - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingênica
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 356/1-5 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	FES
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidade ou Prefeituras para
aquisição de ambulâncias.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$80.000,00

Emenda: 408/1-1 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Tribunal de Justiça
Objeto do Gasto: Construção do Fórum de Papagaio.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) E 'ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de
	 Contingência

Valor:
	 R$100.000,00

Emenda: 409/1-0 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
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aprovação
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Tribunal de Justiça
Objeto do Gasto: Ampliação do Fórum de Pará de Minas.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$100.000,00

Emenda: 428/1-6 Apresentação: 10/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer:, Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura
Objeto do Gasto: Tranferir recursos para municípios, destinados à
construção de abatedouros municipais de animais
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 437/1-5 Apresentação: 10/12/2004 Status: Em Lálise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas.
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura em municípios (capital).
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$250.000,00

Emenda: 438/1-3 Apresentação: 10/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
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aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamento para prefeituras e entidades
(capital)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$60.000,00

Emenda: 441/1-3 Apresentação: 10/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Apoio e fomento a entidades associativas (custeio)
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$1 50.000,00

Emenda: 446/1-4 Apresentação: 10112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esporte
Objeto do Gasto: Apoio e fomento a Creche São Paulo da Cruz e Projeto
de Vida (custeio)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00
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Emenda: 447/1-2 Apresentação: 10/1212004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esporte
Objeto do Gasto: Apoio e fomento a Providência Nossa Senhora da
Conceição (custeio)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$25.000,00

Emenda: 484/1-7 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em dkálise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidades para despesas de capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência.
Valor:	 R$1 00.000,00

Emenda: 629/1-7 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecei: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	FUNPREN
Objeto do Gasto: Municipalização das ações antidrogas -. Despesas de
Custeio	 iii
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 cQntingência
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Valor:	 R$20.000,00

Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela

Entidade Beneficiada: FEAS
Aquisição e distribuição de multimistura visando às

ações de combate à fome, em benefício das crianças desnutridas do
município de Montes Claros. Despesas de Custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$50.000,00

Emenda: 634/1-3 Apresentação: 09112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Aquisição de veículos em contribuição à
sustentabilidade financeira dos municípios na implantação das equipes do
Programa de Saúde da Família - PSF/ Saúde em Casa. Despesas de
capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$350.000,00

Emenda: 638/1-6 Apresentação: 09112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/oi.	Entidade	Beneficiada:	FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em

Emenda: 633/1-5
Autor: Fiscalizaçãc
aprovação
Orgão	e/ou
Objeto do Gasto:



municípios
órgão(s) e/ou
Subprojeto(s) €
de
Valor:
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ou	entidades	-	despesas	de	custeio
Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contiaência

/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
Contigência

R$1 50.000,00

Emenda: 802/1-8 Apresentação: 09112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: APOIO AOS MUNICIPIOS EM OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO NORTE DE MINAS
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA	 DE	 CONTIGENCIA
Valor:	 R$340.000,00

Emenda: 803/1-6 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDESE
Objeto do Gasto: APOIO E FOMENTO AO ASSOCIATIVISMOE AO
COOPERATIVISMO - DESPESA DE CUSTEIO
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulâda(s):
RESERVA	 DE	 CONTIGENCIA
Valor:	 R$60.000,00

Emenda: 846/1-0 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
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Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto - Apoio financeiro a Entidades
ou Prefeituras para fins esportivos - despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 F1$100.000,00

Emenda: 847/1-8 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo -
despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Resrva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$50.000,00

Emenda: 916/1-4 Apresentação: 11/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura
Objeto do Gasto: Apoio financeiro ao município de Congonhas em obras
de infra-estrutura - matadouro municipal
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência
Valor:	 R$30.000,00

Emenda: 1002/1-2 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise

rsl
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Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de Ações de Saúde em
municípios ou entidades - Aquisição de ambulância para o município de
Luz/MG - Despesa de Capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$40.000,00

Emenda: 1012/1-0 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	FES
Objeto do Gasto: Apoio as ações de saúde coletiva - Diversos municípios
e entidades. - despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência.
Valor:	 R$200..000,00

Emenda: 1013/1-8 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Apoio financeiro ao desenvolvimento do esporte -
Diversos municípios e entidades -.despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência.



1.121

Valor:	 R$50.000,00

Emenda: 1149/1-5 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Pxxx - Capacitação de Profissionais de Educação
Infantil
cPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$300.000,00

Emenda: 1150/1-9 Apresentação: 07112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: P XXX- Alimentação Escolar para alunos do Ensino
Médio da rede estadual, matriculados no turno noturno, em municípios
com índice de Desenvolvimento Humano-IDH igual ou menor que 0,650.
CPP

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$500.000,00

Emenda: 1151/1-7 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
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aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo
Objeto do Gasto: P XXX- Criação e implantação de sistema de coleta e
avaliação de dados estatísticos do turismo na Estrada Real.
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SÊTOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura	 ii
Valor:	 R$30.000,00

Emenda: 1152/1-5 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação	 II
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Cultura
Objeto do Gasto: P XXX- Implementação de 2 (dois) Centros Culturais,
sendo	1(um)	no	Vale	do	Jequitinhonha.
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): "Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$200.000,00

Emenda: 1154/1-1 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em
li

 análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação	 'II
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Cultura
Objeto do Gasto: P XXX- Formação de Agentes e Empreendedores
Culturais.
CPP
Órgão(s)	e/ou	Entidade(s)	Deduzida(s):	SETOP
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$300.500,00

Emenda: 1155/1-0 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: P XXX- Implantação, em parceria com os municípios, do
programa Família Acolhedora, ou similar, para evitar o abrigamento de
crianças	 e	 adolescentes.
ÇPP
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:
	 R$1 00.000,00

Emenda: 1156/1-8 Apresentação: 07112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Aumento dos recursos para a ação "Combate à
Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes".
cPP
Órgão(s)
Subprojeto(s)
financeiro aos
infra-estrutura
Valor:

e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
?/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
municípios em situação de calamidade e em obras de

R$90.000,00
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Emenda: 1157/1-6 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação	 II
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FIA
Objeto do Gasto: P XXX- Qualificação de Recursos Humanos para a
Gestão e Controle da Política de Atendimento aos Direitos da criança e
do	 Adolescente.
çPP
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obts de
infra-estrutura
Valor:	 R$200.000,00

Emenda: 1158/1-4 Apresentação: 07112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de DefesaSocial
Objeto do Gasto: P787 - Fica Vivo - Controle de Homicídios de Minas
Gerais
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$1 00.000,00

Emenda: 1159/1-2 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parece!: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do Gasto: P XXX- Proteção de Crianças e Adolescentes em risco
de	serem	vitimas	de	homicídio.
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çPP
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$300.000,00

Emenda: 1160/1-6 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do Gasto: P XXX- Atendimento a adolescentes e jovens egressos
do cumprimento de medida socioeducativa.
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:
	 R$200.000,00

Emenda: 1161/1-4 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FEAS
Objeto do Gasto: Apoiar os municípios, por meio do co-financiamento, no
âmbito do Projeto Estruturador "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas", da Ação "Centros de Atenção Especializada de
Assistência Social" com vistas à implantação de programas de
atendimento às famílias de crianças e adolescentes abrigados.
CPP
Órgão(s)	e/ou	Entidade(s)	Deduzida(s):	SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
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financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$200.000,00

1
Emenda: 1162/1-2 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FEAS
Objeto do Gasto: Implantação de Sistema de Informação, Monitoramento
e Avaliação da Política de Assistência Social, no Programa "Inclusão
Social de Famíçias Vulnerabilizadas", como aporte para garatia de
implantação	 do	 sistema.
cPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): STOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): :Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$200.000,00

Emenda: 1164/1-9 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer. Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	lj FEAS
Objeto do Gasto: P640 - Atendimento à pessoa portadora de deficiência
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 1 Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$305500,00

Emenda: 1165/1-7 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em 1náIise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela

rÃ
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aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FEAS
Objeto do Gasto: Sugere o aumento do aporte financeiro e da meta física
anual previstos na Ação P875- Concessão de benefícios- , no Projeto
Estruturador "Melhoria e Ampliação dos Serviços Públicos, no Programa
P0622-	"Inclusão	Social	de	Famílias	Vulnerabilizadas".
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$140.000,00

Emenda: 1166/1-5 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: P728 Apoio aos municípios na política de assistência
social
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$30.000,00

Emenda: 1167/1-3 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FEAS
Objeto do Gasto: Pretende o aumento de recursos para a capacitação de
Gestores e Conselheiros municipais de Assistência Social, por meio de
aporte	financeiro,	na	Ação	P775.
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cPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$1 00.000,00

Emenda: 1168/1-1 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FEAS
Objeto do Gasto: Pretende aumentar os nrecursos para a realização dos
Fóruns Regionais e da Conferência Estadual da Assistência Social, por
meio	de	aporte	financeiro,	na	Ação	P633.
ÇPP
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): ji
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$`160.000,00

Emenda: 1169/1-0 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	EMATER	- J MG
Objeto do Gasto: P XXX- Incentivo à produção de peixes em tanques-
redes	 II
cPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura	 11

rsl
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Valor:	 R$112.000,00

Emenda: 1170/1-3 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEAPA
Objeto do Gasto: Pretende aumentar o volume de recursos previstos na
Ação	 P373
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:
	 R$100.000,00

Emenda: 1171/1-1 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Instituto Mineiro de Gestão das Aguas
Objeto do Gasto: P xxx - Comitês das bacias dos Rios Jequitinhonha,
Mucuri,	São	Mateus,	Muriaé	e	Doce
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$262.000,00

Emenda: 1172/1-0 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento	 Econômico

rs
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Objeto do Gasto: P XXX- Aporte financeiro para a Ação de apoio e
incentivo à projetos de aproveitamento de crédito de carbono.
çPP	 ii
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$50.000,00

Emenda: 1173/1-8 Apresentação: 07112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: IEF- Instituto Estadual de Florestas
Objeto do Gasto: P262 - Ampliação da base flórestal
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):jk Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1174/1-6 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo
Objeto do Gasto: P xxx - Desenvolvimento do turismo ambiental
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):' Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura	 1Valor:	 R$180.000,00

Emenda: 1179/1-7 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em lianálise

ri
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Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDE
Objeto do Gasto: P xxx - Estudos geofísicos para aumento da eficiência
energética
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$200.000,00

Emenda: 1181/1-9 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: P 576 - Implantação do Sistema de Informação para
Infância e Adolescência (SIPIA) nos Conselhos Tutelares dos Municípios
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$120.000,00

Emenda: 1189/1-4 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Construção de prédio para abrigar a Creche Professora
Nilmara Carneiro Reno, com sede no Município de Piranguinho.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
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Valor:
	 R$30.090,00

Emenda: 1191/1-6 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer:j Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: Repasse ao Fundo Municipal de Habitação Popular de
Itajubá para a construção de unidades habitacionais populares no
Município de Itajubá.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Continóência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$100.000,00

Emenda: 1192/1-4 Apresentação: 09/12/2004 09:00:00 Status: Em
análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Reforma do Ambulatório do Hospital Casa de Caridade
São Vicente de Paulo,da Sociedade Beneficente São Camilo cori-i sede
no Município de Caxambu
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$1 00.000,00

Emenda: 1203/1-3 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Texto: Dê-se ao título da ação P359 - Centros de Atenção Especializada
de	Asssitência	Social	-	a	seguinte	rõdação:

rÀ



1133

"P359 - Centros de Atenção Básica e Especializada de Assistência Social

Eménda: 1216/0-5 Apresentação: 06/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Texto: Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - As disposições do Anexo V desta Lei, consideradas incisos deste
artigo, constituem alterações ao orçamento aprovadas pelo Poder
Legislativo, as quais serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo
Poder Executivo aos Anexos 1 a IV desta Lei.
Parágrafo único - O Poder Executivo enviará bimestralmente à Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa
relatório da execução orçamentária das alterações a que se refere o
"caput"	 deste	 artigo.".

Emenda: 1217/0-3 Apresentação: 06/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Texto: Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as alterações
decorrentes das emendas parlamentares constantes no Anexo V com o
Plano	Plurianual	de	Ação	Governamental	-	PPAG.".

Emenda: 1218/0-1 Apresentação: 06/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária. Partido: Parecer: Pela
aprovação
Texto: Dê-se ao detalhamento dos investimentos da ação P 325 -
Recuperação funcional de rodovias - a cargo do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER - , constante no
Anexo IV, a seguinte discriminação, permanecendo inalterado o valor
total	 da	 dotação:
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"Região	 Central
	

R$14.420.000,00
Região	Sul	de	Minas	-	R$2.650.000,00
Região	Centro-Oeste	 R$`15.930.000,00.-'.

Emenda: 1219/0-0 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer:' Pela
aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da ação P789 - Apoio à atividade docente do
ensino findamental a seguinte redação:
"Proporcionar aos professores do ensino fundamental oportunidades de
capacitação e orientações que possibilitem melhor desempenho
profissional, priorizando o treinamento dos professores que lecionam para
crianças	 de	 6	 anos.".

Emenda: 1220/0-3 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da ação P447 - Padrões de funcionamento da
escola do ensino fundamental a seguinte redação:
"Prover as escolas do ensino fundamental de infra-estrutura que lhes
permita desenvolver sua proposta pedagógica e favorecer a prática
docente, bem como atender às demandas específicas de crianças de 6
anos de idade que ingressam no ensino fundamental.".

Emenda: 1221/0-1 Apresentação: 07/1212004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação	 ii
Texto: Dê-se à finalidade da ação P335 - Saúde em casa - a seguinte
redação:
"Contribuir para a sustentabilidade financeira dos municípios na
implantação das equipes do Programa de Saúde da Família/PSF e
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incentivar a contratação de profissionais da área de assistência socila
para	 a	 sua	 composição.".

Emenda: 1222/0-0 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da ação P461 - Desenvolvimento de
competências para o trabalho - a seguinte redação:
"Preparar o trabalhador nas competências e conhecimentos gerais
essenciais para o mercado de trabalho e construção da cidadania,
considerando os afrodescendentes, índios e deficientes físicos.".

Emenda: 1223/0-8 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da ação P099 - Atendimento a adolescentes em
conflito com a lei - a seguinte redação:
Finalidade: Manter as atividades de assistência e/ou custódia de
adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medida socio-
educativa, e implantar o Plantão Interinstitucional de Atendimento Inicial
do Adolescente a Quem se Atribui Autoria de Ato Infracional.

Emenda: 1224/0-6 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Texto: Proceda-se à fusão da ação P 858 - Atendimento à criança e ao
adolescente portador de deficiência e/ou com necessidades especiais -
com a ação P640 - Atendimento à pessoa portadora de deficiência.

Emenda: 1225/0-4 Apresentação: 07112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela

rs



1136

aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da ação P343 - Realização de eventos para a
promoção do turismo - a seguinte redação:
"Participar de feiras e eventos nacionais e internacionais; realizar eventos
regionais e nacionais visando atrair turistas e investidores para o Estado
de Minas Gerais; apoiar os municípios na realização de eventos para a
promoção	 do	 turismo.".

Emenda: 1226/0-2 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação	 II
Texto: Dê-se à finalidade da ação P787 - Fica Vivo - Controle de
Homicídios de Minas Gerais - a seguinte redação:
"Reduzir a incidência de homicídios em áreas de risco do Estado de
Minas Gerais com a implantação, inclusive, de programas educacionais
em	 centros	 da	 juventude.".

Emenda: 122710-0 Apresentação: 07112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da ação P543 - Atendimento ao idoso - a
seguinte redação:
"Executar o programa federal SAAC-API e ação estadual, repassando
recursos financeiros por serviços prestados por entidades e prefeituras
municipais para o atendimento às necessidades básicas do idoso,
incluindo o suporte nutricional, propiciando sua integração social, o
fortalecimento dos laços familiares e o pleno exercício da cidadania por
meio de asilos e centros de convivência, inclusive o atendimento técnico
e	financeiro	ao	município	em	gestão	municipal.".
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Emenda: 1228/0-9 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da ação P262 - Ampliação da Base Florestal - a
seguinte redação:
"Promover a ampliação da base florestal e recuperar áreas degradadas
por manejo, florestamento e reflorestamento, incentivando a produção
florestal e o aprimoramento tecnológico, em observância ao Plano
Nacional	de	Florestas	-	PNF.".

Emenda: 1229/0-7 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Texto: Dê-se à finalidade da ação P774 - Registro do Aluno - a seguinte
redação:
"Identificar os alunos da rede pública do Estado, por meio do número da
carteira de identidade, para acompanhamento e controle do fluxo dos
matriculados, aprovados, concluintes, transferidos e evadidos, utilizando
as informações como critério para definição do quadro de pessoal,
repasse de recursos para merenda, manutenção das escolas da rede
pública e acompanhamento dos recursos do FUNDEF.".

Emenda: 1230/0-0 Apresentação: 07/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Transferência de recursos para a manutenção da Casa
Juscelino, no valor de F1$120.000,00, e da Fundação Tancredo Neves, no
valor	 de	 F1$120.000,00.
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1271 13 392 093 4 540 0001 3 3 50 O 10 1
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 1501 04
122	287	1	796	0001	3	3	90	O	lOj	1
Valor:	 R$240.000,00

Emenda: 1231/0-9 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação	 li
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	Gabinete	Militar
Objeto do Gasto: P xxx - Apoio emergencial a comunidades
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$50.000,00

Emenda: 1232/0-7 Apresentação: 09112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura
Objeto do Gasto: P xxx - Apoio para construção de matadouro municipal
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura	 li
Valor:	 R$1100.000,00

Emenda: 1233/0-5 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
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Órgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	IEF
Objeto do Gasto: P xxx - Criação do Centro de Referência do Setor de
Base	 Florestal
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$10.000,00

Emenda: 1234/0-3 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDESE
Objeto do Gasto: Construção de Quadra Esportiva no Município de
Rochedo de Minas.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1235/0-1 Apresentação: 0911212004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Texto: Inclua-se no Volme IV - Detalhamento dos Investimentos por
Região de Planejamento e Municípios - página 57 - Programa 633 - Ação
253 - "Melhoramento de Aeroportos" - Região "JequitinhonhalMucuri" - o
Município de Araçuaí. No anexo, há previsão de 3 (três) aeroportos e
apenas 2 (dois) são enumerados.
(CPP)

Emenda: 1236/0-0 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
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aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios em obras de infraestrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$300.000,00

Emenda: 1237/0-8 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Ações de Saúde - despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Continbência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$1 00.000,00

Emenda: 1238/0-6 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecei: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: Reforma em escola estadual
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$150"000,00

Emenda: 1239/0-4 Apresentação: 09/12/2004 Status: Emanálise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parece!r: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDESE

rs
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Objeto do Gasto: Apoio a atividades esportivas - despesa de custeio -
aquisição de material esportivo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$50.000,00

Emenda: 1240/0-8 Apresentação: 09112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio ao Associativismo e Cooperativismo - Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$1 00.000,00

Emenda: 1241/0-6 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infraestrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$500.000,00

Emenda: 1242/0-4 Apresentação: 09/1212004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDESE
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Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e prefeituras II para
atividades esportivas - custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$1 00.000,00

Emenda: 1243/0-2 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e prefeitura& para
atividades esportivas - capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Rêserva
de	 contingência
Valor:	 R$1 00.000,00

Emenda: 1244/0-0 Apresentação: 09112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$`150.000,00

Emenda: 1245/0-9 Apresentação: 09/1212004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	FES
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Objeto do Gasto: Promoção de ações de saúde - custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$75.000,00

Emenda: 1246/0-7 Apresentação: 09112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção de ações de saúde - capital
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$75.000,00

Emenda: 1247/0-5 Apresentação: 09112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: Reforma de escolas e/ou aquisição de mobiliário escolar
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$1 00.000,00

Emenda: 1248/0-3 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Carrancas - Obras de infra-estrutura urbana
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência

rs
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Anulada(s): Reserva
contingência
R$`15.000,00

Emenda: 1249/0-1 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação	 II
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Cipotanea - Obras de infra-estrutura urbana
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 F1$15.000,00

Emenda: 1250/0-5 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer; Pela
aprovação	 II

Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Guarará - Obras de infra-estrutura urbana
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1251/0-3 Apresentação: 09112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Órgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEE
Objeto do Gasto: Senhora dos Remédios - Reforma e ampliação da EE
Egídio Reis
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou
de
Valor:
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de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1252/0-1 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SETOP
Objeto do Gasto: Senhora dos Remédios - Pavimentação asfáltica do
acesso ao distrito do Japão
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$15.000,00

Emenda: 1253/0-0 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Órgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEE
Objeto do Gasto: Madre de Deus de Minas - Construção do prédio da EE
Souza Leite
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1254/0-8 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEMAD
Objeto do Gasto: Miradouro - Usina de lixo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva

rÁ'
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de	 contingência
Valor:	 R$20.0p00O

Emenda: 1255/0-6 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer:Í Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Monte Belo - Obras de infra-estrutura ürbana
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1256/0-4 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEMAD
Objeto do Gasto: Palma - Usina de lixo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1257/0-2 Apresentação: 09/1212004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão
Objeto do Ga
desenvolvimento
órgão(s) e/ou
Subprojeto(s) eh
de

Entidade	Beneficiada:	SEDRU
Lo: Patrocínio do Muriaé - PADEM - Apoio ao

municipal
Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
u Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva

contingência
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Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1258/0-0 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Õrgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDRU
Objeto do Gasto: Rosário da Limeira - PADEM - Apoio ao
desenvolvimento municipal
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1259/0-9 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SETOP
Objeto do Gasto: Santa Rita do Ibitipoca - Pavimentação asfáltica da
estrada Santa Rita do lbitipoca/ Ibertioga
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$15.000,00

Emenda: 1260/0-2 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Santo Antonio do Aventureiro - Obras de infra-estrutura
urbana
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva

ri



1148

de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1261/0-0 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: Senador Cortes - PADEM - Apoio ao desenvolvimento
municipal
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1262/0-9 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: Tocantins - PADEM - Apoio ao desenvolvimento
municipal
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1263/0-7 Apresentação: 09112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: Capela Nova - PADEM - Apoio ao desenvolvimento
municipal
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência

rÃ
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1264/0-5 Apresentação: 09112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEMAD
Objeto do Gasto: Divinésia - Usina de lixo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1265/0-3 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura
Objeto do Gasto: Ibertioga - Matadouro municipal
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1266/0-1 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura
Objeto do Gasto: Alto Rio Doce - Matadouro municipal
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência

rs
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Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1267/0-0 Apresentação: 09112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Barão do Monte Alto - Obras de infra-estrutura urbana
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1268/0-8 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação	 ii
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura
Objeto do Gasto: Ewbanck da Câmara - Matadouro municipal
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1269/0-6 Apresentação: 09/1212004 Status: Em bnálise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEMAD
Objeto do Gasto: Santos Dumont - Usina de lixo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$2Q.000,00
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Emenda: 1270/0-0 Apresentação: 09/1212004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Antonio Carlos - Obras de infra-estrutura urbana
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1271/0-8 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Barroso - Obras de infra-estrutura urbana
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1272/0-6 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEMAD
Objeto do Gasto: Carandaí - Usina de lixo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1273/0-4 Apresentação: 09/1212004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela

rÁl'-A
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aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDRU
Objeto do Gasto: Dores do Turvo - PADEM - Apoio ao desenvolvimento
municipal
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1274/0-2 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parece: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: Mar de Espanha - PADEM - Apoio ao desenvolvimento
municipal
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1275/0-0 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEMAD
Objeto do Gasto: Pirapetinga - Usina de lixo
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1276/0-9 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecêr: Pela
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aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Santo Antonio do Amparo - Obras de infra-estrutura
urbana
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1277/0-7 Apresentação: 0911212004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDRU
Objeto do Gasto: Andrelândia - Aterro sanitário
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1278/0-5 Apresentação: 09/1212004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Senhora de Oliveira - Obras de infra-estrutura urbana
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1279/0-2 Apresentação: 0911212004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação

rAC
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Órgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto - apoio financeiro a entidades ou
prefeituras para fins esportivos - despesa de custeio
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$50.000,00

Emenda: 1280/0-7 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer; Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo
(custeio)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 continência
Valor:	 R$20.000,00

Emenda: 1281/0-5 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro ao desenvolvimento do esporte -
Diversos municípios e entidades - despesa de custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência.
Valor:	 R$50.000,00

Emenda: 1282/0-3 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
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aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Ações de saúde - despesas de custeio
Orgão(s) etc .i Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência.
Valor:	 R$30.000,00

Emenda: 1283/0-1 Apresentação: 09112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Ações de saúde - despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência.
Valor:	 R$120.000,00

Emenda: 1284/0-0 Apresentação: 09112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: PADEM - apoio ao desenvolvimento municipal
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência.
Valor:	 R$1 00.000,00

Emenda: 1285/0-8 Apresentação: 09112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDESE

rs



1156

Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e prefeituras - atividades
esportivas - despesa de custeio
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência.
Valor:	 R$30.000,00

Emenda: 1286/0-6 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e municípios - atividades
esportivas - despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência.
Valor:	 R$90.000,00

Emenda: 1287/0-4 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação	 ii
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo -
despesa de custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência.
Valor:	 R$30.000,00

Emenda: 1288/0-2 Apresentação: 09/12/2004 Status: Emanálise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
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Órgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SETOP
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios em situação de calamidade e em
obras de infraestrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência.
Valor:	 R$200.000,00

Emenda: 1289/0-0 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SETOP
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios em situação de calamidade e em
obras de infraestrutura
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência.
Valor:	 R$400.000,00

Emenda: 1290/0-4 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	FES
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo (tipo ambulância) para diversos
municípios - despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência.
Valor:	 F1$150.000,00

Emenda: 1291/0-2 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
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aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: 1 SEE
Objeto do Gasto: Cooperação entre Estado e Município objetivando a
ampliação e reforma de Escolas Municipais e/ou aquisição de
equipamentos
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência.
Valor:	 R$50.000,00

Emenda: 1292/0-0 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SETOP
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios em situação de calamidade e em
obras de infraestrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência.
Valor:	 R$300.000,00

Emenda: 1293/0-9 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEE
Objeto do Gasto: Reforma de escolas e/ou aquisição de mobiliário escolar
-. despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência.
Valor:	 R$100.000,00
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Emenda: 1294/0-7 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e prefeituras no
desenvolvimento de atividades esportivas - despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência.
Valor:	 R$40.000,00

Emenda: 1295/0-5 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e prefeituras no
desenvolvimento de atividades esportivas - despesa de custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$40.000,00

Emenda: 1296/0-3 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de saúde - despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$60.000,00
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Emenda: 1297/0-1 Apresentação: 09/1212004 Status: Em abáiise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação	 1
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde - despesa de
custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$60.000,00

Emenda: 1298/0-0 Apresentação: 09/12/2004 04:00:00 Statu&: Em
análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parece: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do • Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de
infraestrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contkigência
Valor:	 R$350.000,00

Emenda: 1299/0-8 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades ou prefeituras para
desenvolvimento de atividades esportivas - depesa de •J!custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
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Valor:	 R$100.000,00

Emenda: 1300/0-5 Apresentação: 0911212004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Õrgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidades - despesa de custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$50.000,00

Emenda: 1301/0-3 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Órgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidaders - despesas de capital
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 F1$100.000,00

Emenda: 1302/0-1 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infraestrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
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de	 contingência
Valor:	 R$450.000,00

4
Emenda: 1303/0-0 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo -
despesa de capoital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$50.000,00

Emenda: 1304/0-8 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecet Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios e entidades - despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$50000,00

Emenda: 1305/0-6 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em :!ranálise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação	 1
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEE
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de prédio escolar -
ensino	 fundamental
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$50.000,00

Emenda: 1306/0-4 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Ojeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de
infraestrutu ra
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$300.000,00

Emenda: 1307/0-2 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do desporto - apoio financeiro a entidades ou
prefeituras para fins esportivos - despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor	 R$1 50.000,00

Emenda: 1308/0-0
Autor: Fiscalização
aprovação
Orgão	e/ou
Objeto do Gasto:
municípios	ou

Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela

Entidade	Beneficiada:	FES
Promoção e execução de ações de saúde em

entidades	-	despesas	de	capital
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$1150.000,00

Emenda: 1309/0-9 Apresentação: 09112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer. Pela
aprovação	 1

Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de
infraestrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$300;000,00

li
Emenda: 1310/0-2 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação	 II
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidades - despesa de i capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$160.000,00

Emenda: 1311/0-0 Apresentação: 09/1212004 Status: Em ,análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo -
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despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$80.000,00

Emenda: 1312/0-9 Apresentação: 09/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do desporto - apoio financeiro a entidades ou
prefeituras para fins esportivos - despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$60.000,00

Emenda: 1313/0-7 Apresentação: 10/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	DER
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica do acesso que liga a BR 381 ao
município de Estiva - P098
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$500.000,00

Emenda: 1314/0-5 Apresentação: 10/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	DER
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Objeto do Gasto: Restauração da estrada Camanducaia - Monte Verde -
P142
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$200.000,00

Emenda: 1315/0-3 Apresentação: 10/12/2004 Status: Em análise
Avtor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: iPela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SETOP
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação do Mercado Municipal de
Espinosa em convênio com o munipípio
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$200.000,00

Emenda: 1316/0-1 Apresentação: 10/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SETOP
Objeto do Gasto: Construção de centro turístico no município de
Tiradentes - convênio com o município
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$200.000,00

Emenda: 1317/0-0 Apresentação: 10/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: IGAM
Objeto do Gasto: P xxx - Comitê da Bacia do Rio Muriaé
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$70.000,00

Emenda: 1318/0-8 Apresentação: 10/1212004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios para construção de matadouros
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$3.000.000,00

Emenda: 1319/0-6 Apresentação: 10/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	DETEL
Objeto do Gasto: Investimentos em telefonia rural
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 contingência
Valor:	 R$1.500.000,00

Emenda: 1320/0-0 Apresentação: 10/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio financeiro para bandas de música - despesas de
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capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Resérva
de	 contingência
Valor:	 F1$1.500.0010,00

Emenda: 1321/0-8 Apresentação: 10/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: IPela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEMAD
Objeto	do	Gasto:	Implantação	de	usinas	de li lixo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): P 185 -
Fornecimento de bueiros metálicos - Obra 28, R$700 mil: obra 29, R$600
mil: obra 30, R$700 mil; obra 31, R$ 100 mil; obra 32, R$100 mil; obra 33,
R$ 200 mil; obra 35, R$400 mil; obra 36, R$300 mil e obra 37, R$ 400 mil.
Valor:	 R$3.500.000,00

Emenda: 1322/0-6 Apresentação: 10/10/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo
Objeto do Gasto: Apoio para eventos nos municípios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): P204 -
Fornecimento de mata-burros - Obra 18, R$800 mil e obra 19, R$700 mil
Valor:	 R$1.500.000,00

Emenda: 1323/0-4
Autor: Fiscalização
aprovação
Orgão	e/ou

Apresentação: 10/1212004 Status: Em análise
Financeira e Orçamentária Partido: Parecer j^ Pela

Entidade	Beneficiada:	SÈDRU
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Objeto	do	Gasto:	PADEM	-	apoio	a	municípios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): P204 -
Fornecimento de mata-burros - Obra 20, R$800 mil; obra 21, R$100 mil;
obra 22, R$ 100 mil; obra 23, R$200 mil; obra 25, R$300 mil; obra 26,
R$200	mil	e	obra	27,	R$300	mil.
Valor:	 R$2.000.000,00

Emenda: 1324/0-2 Apresentação: 10/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	Gabinete	Militar
Objeto do Gasto: P xxx - Apoio emergencial a municípios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): P 212 -
Fornecimento de vigas metálicas - Obra 39, R$900 mil; obra 40, R$700
mil; obra 41, R$100 mil; obra 43, R$ 200 mil; obra 45, R$300 mil; obra 46,
R$700	mil	e	obra	47,	R$100	mil.
Valor:	 R$3.000.000,00

Emenda: 1325/0-0 Apresentação: 10/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDESE
Objeto do Gasto: 11 334 643 1 598 - Implantação de centro público de
promoção	do	trabalho	para	portadores	de	deficiência
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de infra-
estrutura
Valor:	 R$25.000,00
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Emenda: 1326/0-9 Apresentação: 10/12/2004 Status: Em anlise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: iPela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SEESE
Objeto do Gasto: 27 812 262 4 535 - Apoio financeiro a entidades e
prefeituras - Implantação de centro desportivo para pessoas portadoras
de deficiência na Praça de Esportes Tancredo Neves, em Belo Horizbnte.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municipios em situação de calamidade e em obras de infra-
estrutura
Valor:	 R$25.000,00

Emenda: 1327/0-7 Apresentação: 10112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer:' Pela
aprovação
Texto: Acrescente-se onde convier:
"Ad. ... - O Tribunal de Justiça, o Tribunal de Alçada, o Tribunal de Jústiça
Militar, o Ministério Público e o Tribunal de Contas enviarão
trimestralmente à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
da Assembléia Legislativa relatório da execução orçamentária das
despesas com pessoal, com a discriminação constante no art. 73, §.J3 0 , da
Constituição do Estado, e com o demonstrativo das providências tomadas
para o enquadramento das despesas com pessoal aos respectivos
limites, em cumprimento do disposto no art. 59, III, da Lei Complementar
federal	n°	101,	de	4	de	maio	de	2000.".

Emenda: 1328/0-5 Apresentação: 13/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao Conselho Metropolitdio da
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Sociedade de São Vicente de Paulo dos Municípios de Belo Horizonte,
çontagem e Montes Claros (despesa de custeio)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 F1$15.000,00

Emenda: 1329/0-3 Apresentação: 13/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro ao Município de Minas Novas para
execução de obras emergenciais e infra-estruturais
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$1 0.000,00

Emenda: 1330/0-7 Apresentação: 1411212004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: TJMG
Objeto do Gasto: Construção e reparos de unidades prediais - Tribunal de
Justiça do Estado - construção do prédio do Fórum de Betim
Orgão(s)	e/ou	Entidade(s)	Deduzida(s):	TJMG
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Direção
administrativa	-	Outras	despesas	correntes
Valor:	 R$500.000,00

Emenda: 1331/0-5 Apresentação: 14/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
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Órgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	PSEE
Objeto do Gasto: Atendimento à escola família agrícola no Município de
Ubá	-	despesa	de	custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): STOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos município em situação de calamidade e em obras de 'infra-
estrutura
Valor:	 R$150.OpO,00

Emenda: 1332/0-3 Apresentação: 14/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer:P Pela
aprovação
Orgão e/ou
Objeto
Orgão(s)
Subprojeto(s)
financeiro aos
infra-estrutura
Valor:

Entidade Beneficiada: Advocacia Geral do Estado
do	Gasto:	Investimentos	6erais
e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP

e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): IApoio
municípios em situação de calamidade e em obras de

R$500.000,00

Emenda: 1333/0-1 Apresentação: 14/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao cooperativismo e associativismo -
despesas	 de	 custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$1 00..pOO,00
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Emenda: 1334/0-0 Apresentação: 14/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e prefeituras para fins
esportivos	-	despesa	de	custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 F1$100.000,00

Emenda: 1335/0-8 Apresentação: 14112/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura em convênio com o Município
de	 Uberaba
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor:	 R$200.000,00

Emenda: 1336/0-6 Apresentação: 14/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde - entidades e
municípios	-	despesa	de	capital
Orgão(s)	e/ou	Entidade(s)	Deduzida(s):	SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
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Valor: R$1 0.800,00
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financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obra de
infra-estrutura
Valor:	 R$200.00,00

Emenda: 1337/0-4 Apresentação: 14/1212004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade • Beneficiada: DER - , MG
Objeto do Gasto: Recuperação funcional do prolongamento do trecho da
rodovia MG-170, ligando o distrito de Corumbá, no Município de Arcos, ao
Município de Pains - acesso à estação ecológica do Distrito de Corumbá -
extensão	 9	 ,, km.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de

Emenda: 1338/0-2 Apresentação: 1411212004 Status: Em Ànálise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parece 5: Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: SDESE
Objeto do Gasto: Apoio e fomento a entidades associativas (custeio)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigencia
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Rbserva
de	 contiqgencia
Valor:	 R$5.500,00

Emenda: 1339/0-0 Apresentação: 14/12/2004 Status: Em knálise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	TJMG
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Objeto do Gasto: Construção do prédio do Fórum de Uberlândia
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): TJMG
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Direção
administrativa	-	outras	despesas	correntes
Valor:	 R$100.000,00

Emenda: 1340/0-4 Apresentação: 14/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SEDRU
Objeto do Gasto: Construção de Estação de Tratamento de Esgoto nos
Municípios de Pirapora, Francisco Sá e Bocaiúva
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$30.000,00

Emenda: 1341/0-2 Apresentação: 14/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Õrgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	SETOP
Objeto do Gasto: Construção de uma policlínica dentro do 10 0 Batalhão
da PMMG de Montes Claros
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$10.000,00

Emenda: 1342/0-0 Apresentação: 14/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
Orgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	UNIMONTES
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Objeto do Gasto: Conclusão do Hospital Universitário Clemente de 'paria
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva • de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$1 0.000,00

Emenda: 1343/0-9 Apresentação: 14/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: 1 Pela
aprovação
órgão	e/ou	Entidade	Beneficiada:	FES
Objeto do Gasto: Projeto Materno-Infantil Integrado do Norte de Minas da
Fundação Hospitalar de Montes Claros
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Continência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Réserva
de	 Continência
Valor:	 F1$10.000,00

Emenda: 134410-7 Apresentação: 14/1212004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecert Pela
aprovação
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Súperior
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para o Parque Tecnálógico
Regional de Montes Claros
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de	 Contingência
Valor:	 R$10.000,00

Emenda: 1345/0-5 Apresentação: 14/12/2004 Status: Em análise
Autor: Fiscalização Financeira e Orçamentária Partido: Parecer: Pela
aprovação
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Texto: Dê-se à denominação da obra n° 480, constante no Anexo IV,
ação P682 - Reforma de estabelecimentos prisionais- , a cargo da
Secreataria de Estado de Transportes e Obras Públicas, Região Rio
Doce, município de Coronel Fabriciano, a seguinte redação:
"Construção, reforma e ampliação de estabelecimento prisional"
* - A tabela referente a Emenda N° 1.346 (Anexo IV) foi publicada na

edição do "Diário do Legislativo" de 15.12.2004.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.914/2004
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
De iniciativa do Deputado Paulo Piau e do Colégio de Líderes, a

proposição em tela tem por objetivo instituir o Dia do Cliente, a ser
comemorado anualmente em 15 de setembro.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição
e Justiça, que o considerou jurídico, constitucional e legal, tal como
apresentado.

Dando continuidade à tramitação da matéria, compete agora a este
órgão colegiado apreciá-la, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, IV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme esclarece o autor do projeto, a instituição do Dia do Cliente

tem por objetivo a conscientização coletiva para ensejar a valorização e a
respeitabilidade do cliente.

Por outro lado, entendemos que datas comemorativas como Natal, Dia
das Mães, Dia dos Pais, Dia da Crianças, Dia dos Namorados e outras
proporcionam grande volume de negócios, movimentam a economia e
geram empregos. Também julgamos que o Dia do Cliente está vinculado
ao incremento da geração de emprego e renda, principalmente nas áreas
de propaganda, "marketing", indústria do entretenimento e de brindes.

Por tais razões, consideramos oportuno seja a proposição sob comento
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acolhida nesta Casa, com a Emenda n° 1, apresentada somente Ipara
desvincular a referida data comemorativa do calendário oficial do Estado,
pois cada órgão estatal possui o seu próprio calendário de eventos.

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

1.914/2004, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
yanessa Lucas, Presidente - Roberto Carvalho, relator - Antônio Júlio -

Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°774/2093

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em exame" visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Dores do lndaiá o
imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não vislumbrou óbice à sua tramitação, vem ela agora h este
órgão colegiado para ser apreciada sob a ótica da fiscalização financeira
e orçamentária, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VII, "t", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Dores do Indaiá o imóvel constituído por um lote urbano de
2.000,00m2, situado nesse município.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal n°
4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2 0 de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

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

Releva mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser realizado
está revestido de garantia, uma vez que o projeto de lei em causa prevê a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese do não-
atendimento do objetivo fixado.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 774/2003

no 1° turno.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião

Helvécio - Antônio Carlos Andrada - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°855/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Elmiro Nascimento, tem por objetivo
autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município
de Matutina.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e legal com a Emenda
n° 1, que apresentou.

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

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

Município de Matutina, com área de 5.125m 2 e benfeitorias, doado ao
Estado em 1978 pelo referido município, para a construção de uma
unidade de ensino.

Edificado o prédio, foi ali implantada a Escola Estadual Amélia Maria
Franco, municipalizada posteriormente em decorrência da política de
ensino, o que torna imprescindível a transferência de titularidade do bem
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estadual ao município, pois este, para fazer reparo, ampliação ou reforma
nas suas dependências, necessita que ele pertença ao seu patrimônio.

Em nota técnica juntada ao processo, a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão manifesta-se, tecnicamente, favorável à
alienação em causa.

Isso posto, cabe tecer as considerações a seguir.
A autorização legislativa decorre da exigência consignada ná Lei

Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União", dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal, especificamente no § 2 0 de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com
a referida autorização.	 Ir

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

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de garantia,
isto é, descumprida a causa de finalidade, ocorrerá a reversão do 'imóvel
ao patrimônio do Estado.

Releva mencionar, finalmente, que a emenda apresentada pela
Comissão anterior tem por único objetivo retificar dados cadastrais do
referido bem.

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

855/2003 no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça.

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

Viana - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA 0 1O TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.72712004
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Deputado Domingos Sávio, por meio do projeto de lei em tela,
pretende seja autorizado o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica, situado no Município de Biquinhas, à Companhia de Habitação
do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG.

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

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

Fundamentação
O imóvel a que se refere a proposição possui área de 2.500,00m2,

situado no Município de Biquinhas e destina-se à implantação pela
COHAB-MG de um empreendimento habitacional de grande interesse
social

A autorização pretendida está determinada pela Lei Federal n° 4.320,
de 1964, que estabelece as normas gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos municípios e do Distrito Federal, cujo § 2 0 do seu art. 105 estatui que
a movimentação dos valores componentes do ativo permanente do
Estado por venda ou doação deve ser realizada somente se houver
autorização explícita do Legislativo.

A aprovação do negócio jurídico em causa não ocasiona aumento de
despesa, nem incremento de receita nas contas públicas, não causando,
portanto, impacto no orçamento do Estado. Embora ele represente uma
redução do ativo permanente do balanço patrimonial do Estado, não há
óbice financeiro-orçamentário ao projeto de lei que o formaliza.

Importante mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser realizado
está revestido de garantia, uma vez que o projeto de lei em causa prevê a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese do não-
atendimento do objetivo fixado, conforme disposto no art. 2 0 .

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

1.727/2004, no 1° turno.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião

Helvécio - Doutor Viana - Antônio Carlos Andrada.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.743/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei em epígrafe tem
por objetivo alterar a Lei n° 11.520, de 13/7/94, que dispõe sobre o Fundo
de Assistência ao Turismo - FASTUR.

O projeto foi examinado inicialmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da
matéria com a Emenda n° 1, que apresentou.

A seguir foi o projeto encaminhado à Comissão de Turismo, Indústria e
Comércio, que opinou por sua aprovação.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em epígrafe contém proposta de alteração da lei que criou

o Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR -, que foi criado em 1994
com o objetivo de apoiar e incentivar o turismo como atividade econômica
e como forma de promoção e desenvolvimento social e cultural em
cidades históricas, estâncias hidrominerais e outras localidades com
reconhecido potencial turístico. As alterações propostas tornam a lei mais
objetiva, incluem a CODEMIG como gestora do fundo e prorrdam o
prazo de concessão de financiamento para mais dez anos, entre butras
A Comissão de Constituição e Justiça discordou da retirada das
entidades de direito público como beneficiárias do fundo e alterou o
projeto, mediante a Emenda n° 1, incluindo como beneficiárias as
pessoas jurídicas cujas atividades se enquadrem nos objetivos dapolitica
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estadual de turismo. É, a nosso ver, uma modificação correta, que
ampliou o alcance da proposição.

A prorrogação do prazo de concessão de financiamentos por mais dez
anos é uma decorrência natural prevista na própria lei.

O turismo é fonte de receitas econômicas e de desenvolvimento social,
cultural e educativo de nosso povo, e o Governo do Estado tem investido
muito nessa importante fonte.

Os recursos do FASTUR são utilizados no financiamento de
investimentos fixos e mistos, estabelecidos no art. 6 0 da Lei n° 11.520, de
13/7/94, e no Decreto n° 43.276, de 19/4/2003. São priorizados os
projetos que compreendem investimentos localizados em municípios
contemplados com o selo "Prioritário para o Desenvolvimento Turístico" e
integrantes de Circuito Turístico, preferencialmente no espaço rural, o que
possibilita o seu desenvolvimento, atraindo mais turistas para o Estado.

O atual Governo vem dando grande ênfase a essa importante atividade
econômica. A política de Circuitos Turísticos, criada em 2000, aumentou
em 46% o número de pessoas que visitam Minas Gerais, segundo
pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da
Universidade de São Paulo (FIPE-USP). Esse crescimento representou
um aumento de R$1 .100.000.000.00 na receita gerada pelo turismo.

Para participar da política de turismo do Estado, inclusive de linhas de
crédito como o FASTUR, é necessário que os circuitos tenham o
Certificado de Reconhecimento, fornecido pela Secretaria de Estado de
Turismo.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há óbices à aprovação
do projeto, pois os recursos gastos nos financiamentos já estão previstos
legalmente.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no l turno, do Projeto de

Lei n° 1.743/2004, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
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relator - Doutor Viana

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.760/2004
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em exame

dispõe sobre procedimentos a serem adotados pelos fornecedores de
produtos ou serviços considerados nocivos à saúde da população do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade naorma
do Substitutivo n° 1, que apresentou. A seguir, a Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação da matéria na 'forma
do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.	 IrVem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos dos arts. 140,188 e 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento visa a obrigar os fornecedores de produtos

e serviços oferecidos no mercado que impliquem riscos à satiide a
informar a população sobre os possíveis danos, sobre as providências a
serem tomadas por quem consumiu o produto, bem como sobre a
possibilidade de troca do produto ou de reembolso do valor pago por ele.
Estabelece o prazo de 24 horas para que essas informações sejam dadas
e prevê também a disponibilização de um número de telefone, de âcesso
gratuito, para esclarecimento dos consumidores.

A matéria está de acordo com o § 1° do art. 3° da Lei n° 13.317, de
1999, que contém o Código de Saúde de Minas Gerais, que determina
que o Estado garantirá a saúde da população mediante a formulação e a
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de
riscos de doenças e de outros agravos, bem como o estabelecimento de
condições que assegurem o acesso universal e igualitário a abões e

Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio,
Antônio Carlos Andrada.



1185

serviços de qualidade para sua promoção, proteção e recuperação. O
inciso lido art. lida mesma lei estabelece como atividade de vigilância à
saúde a difusão de informações relacionadas com a saúde no âmbito
técnico-científico e no da comunicação social.

A vigilância sanitária já exerce de maneira bastante eficaz o controle e a
fiscalização sobre os problemas decorrentes da produção e da circulação
de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, fundamentada
em diversas regulamentações. Além disso, o art. 10 da Lei n° 8.076, de
1990, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
estabelece que, nos casos em que tomar conhecimento da periculosidade
do produto ou do serviço posteriormente à sua introdução no mercado, o
fornecedor deve comunicar o fato às autoridades competentes e aos
consumidores, por meio de anúncios publicitários. Entendemos que a
proposição em tela inova ao estabelecer o prazo de 24 horas para que
isso ocorra, prazo que garantirá o acesso rápido da população às
informações necessárias em caso de risco à saúde.

A Comissão de Constituição e Justiça fez os reparos necessários
quanto aos aspectos legal e constitucional do projeto por meio do
Substitutivo n° 1, que apresentou. Outro dispositivo fundamental,
acrescentado pelo substitutivo, é a imposição aos infratores das
penalidades previstas no art. 56 da Lei n° 8.078, de 1990, que contém o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o que certamente irá inibir
a distribuição no mercado de produtos e a oferta de serviços que possam
prejudicar a saúde do consumidor.

Consideramos, portanto, oportuna a aprovação da matéria, que
contribuirá para preservar a saúde da população.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.760/2004,

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

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Célio Moreira, relator - Carlos Pimenta.
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PARECER PARA O 1° 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° 1.814/2004

cria o Núcleo de Estudos de Direito Público - NDP - na Escola de
Governo Professor Paulo Neves de Carvalho e dá outras providêncids.

Distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, a
proposição recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 307/2004,
encaminhou emenda à proposição em epígrafe.

Cabe agora a esta Comissão pronunciar-se sobre o mérito da mátéria,
consoante dispõe o art. 102, inciso 1, alínea "e", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame tem por objetivo a criação do Núcleo de Estudos

de Direito Público - NDP - no âmbito da Escola de Governo Professor
Paulo Neves de Carvalho, com vistas a realizar estudos e prokover
cursos e eventos, bem como editar publicações na área de interesse
científico do direito público.

Nos termos da proposição, o NDP seria dirigido por um coordenador
executivo, nomeado por ato do Governador do Estado. Desse modo, o
projeto promove uma alteração na Lei n° 10.623, de 1992, que dispõe
sobre a estrutura básica das autarquias e das fundações públicas do
Poder Executivo, de modo a incluir no Anexo V da referida lei & cargo
comissionado de Coordenador Executivo, de recrutamento amplo, código
CE-JPO1, com fator de ajustamento correspondente a 1,57298.

A criação do referido núcleo é uma medida meritória, visto que está
voltada para a modernização da administração pública, mediante,
sobretudo, a realização de estudos, cursos e eventos ligados aotdireito
público, promovendo a salutar difusão de um conhecimento especializado
que se mostra imprescindível para uma atuação eficiedte do
administrador público, pautada por padrões de excelência cada vez mais
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altos.
Não obstante, se é juridicamente possível a criação do mencionado

núcleo na estrutura da Fundação João Pinheiro, prevista na Lei Delegada
n° 86, de 2003, não nos parece conveniente e necessário que isso seja
feito por meio de lei. Com efeito, a medida é inconveniente porque
representa uma decorre da quebra do padrão organizacional, uma vez
que a referida fundação é constituída por centros, sendo núcleo uma
espécie de unidade administrativa nova na estrutura prevista na lei, e
desnecessária, porque esse núcleo pode ser criado em regulamento, nos
termos do § 1° do art. 3 0 da referida lei delegada, que estabelece:

"Art. 30 - .................................................
§ 1 0 - As competências e a descrição das unidades previstas neste

artigo assim como a denominação, descrição e competências das
unidades de estrutura complementar serão estabelecidas em decreto."

O núcleo que se pretende criar por meio do projeto de lei em epígrafe
caracteriza-se como estrutura complementar, podendo ser instituído por
decreto.

Assim, o projeto apenas cria um cargo, podendo incorporar as
alterações propostas pelo Governador do Estado, que tem por objetivo, a
criação de outros ca gos e funções comissionadas, bem como a gestão
destes cargos.

Pode-se assim resumir o conteúdo da emenda encaminhada pelo
Governador: criação de cinco cargos para a Escola de Governo da
Fundação João Pinheiro; nove cargos de Diretor de projeto, sete cargos
de Assessor Chefe; dez funções gratificadas de coordenador de Atividade
Central; altera-se a forma de recrutamento do cargo de Superintendente
da Superintendência de investimentos do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -; criação de vinte
funções gratificadas de Gerente de Área para a Secretaria de Estado de
Governo; criação de um Cargo de Assessor Jurídico-Chefe e dois de
Assessor Jurídico e extinção de dois cargos de Assessor II.

Registre-se que a emenda respeita a regra de iniciativa privativa,
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porque foi encaminhada ao Governador do Estado. Além disto, 1 está
acompanhada de relatório de repercussão financeira; razão pela qual
atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em virtude destas alterações, apresentamos o Substitutivo n° 1.
Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.81412004
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
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 1 10.623, de 16 de janeiro

de 1992, alterado pela Lei Delegada n° 86, de 29 de janeiro de 2093, 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, con fator de ajustamento
correspondente a 0,90000;

IV - três cargos de Coordenador, com fator de ajustamento
correspondente a 0,90000.

Parágrafo único - Os cargos de que trata este artigo serão lotados na
Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho e serão
identificados e rndifirt.dnc em decreto

;;e;"dos ' cargos de Assessor Especial e de
Coordenador Executivo a que se refere o art. 1° 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 - O art. 20 da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992, fica
acrescido dos seguintes § 2° e 3°, passando o parágrafo único a vigorar
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como § 1°:
"Art. 20 -.
§ 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.

§ 30 - O disposto no § 20 deste. artigo aplica-se aos cargos de
assessoramento intermediário lotados nas entidades mencionadas no
mesmo artigo.".

Art. 40 - 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 suas destinações fixadas em decreto.

Art. 50 - 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-1 8, símbolo AT-1 8.
Parágrafo único - A identificação e a lotação dos cargos criados neste
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artigo serão feitas por meio de decreto.
Ad. 60 - 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 li,
código MG-12, símbolo AD-12.

Art. 70 - O art. 30 da Lei Delegada n° 59, de 29 de janeiro de lí2003,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI, renumerando-se os
demais.

"Art. 3°— .......................................
VI - Assessoria Jurídica;

Art. 80 - O Anexo II a que se refere o art. 7 0 da Lei Delegada n° 109, de
30 de janeiro de 2003, passa a vigorar com a alteração constante no
Anexo desta lei.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jô Moraes -

José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.814/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.814/2004
cria o Núcleo de Estudos de Direito Público - NDP - na Escola de
Governo Professor Paulo Neves de Carvalho e dá outras providências.

Foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A seguir foi
encaminhado à Comissão de Administração Pública que opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer nos termos
regimentais.

Fundamentação
0 projeto em tela objetiva a criação do Núcleo de Estudos de Direito
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Público - NDP - na Escola de Governo Professor Paulo Neves de
Carvalho, para a realização de estudos, cursos e eventos, bem como
para editar publicações na área de interesse científico do direito público.
Sua direção caberá a um Coordenador Executivo, nomeado por ato do
Governador do Estado.

A comissão de mérito entendeu que o projeto alteraria a estrutura
básica das autarquias e das fundações públicas do Poder Executivo,
motivo pelo qual apresentou o Substitutivo n° 1. Assim, o objeto do
projeto, a criação do núcleo na estrutura da Fundação João Pinheiro, que
é constituída por centros, representa uma unidade administrativa nova,
complementar, podendo ser instituído por regulamento interno, sendo
desnecessária sua criação por meio de lei.

A alteração proposta no substitutivo também visou à modernização
administrativa, acrescentando dispositivo à Lei n° 14.694, de 2003, que
permite aos celebrantes de ajustes entre órgãos e entidades do Poder
Executivo a transferência da gestão de parte das atividades-meio no setor
público. Permite ainda o remanejamento da lotação de cargos
comissionados na administração pública, possibilitando-lhe melhor
organização dos quadros de pessoal e, conseqüentemente, maior
eficiência.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário não há óbices à aprovação
do projeto. A criação do Núcleo de Estudos de Direito Público - NDP -,
que deverá ser feita por instrumento interno da Fundação João Pinheiro,
está condicionada à existência de recursos disponíveis no órgão gestor, e
qualquer incremento de despesa orçamentária deverá seguir os ditames
da lei de responsabilidade fiscal. O substitutivo proposto pela Comissão
de Administração Pública é uma alternativa que significará economia de
recursos ao Tesouro, vez que tornará mais enxuta e eficiente a máquina
administrativa estatal.

Apresentamos no final desta peça opinativa a Emenda n° 1, atendendo
solicitação do Governador de Estado, que tem por objetivo criar o cargo
de Vice-Presidente da COPASA-MG. Em sua exposição de motivos
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justifica o Governador que a criação do cargo tem por escopo
proporcionar 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 - CODEMIGr - e
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.814/2004 na

forma do Substitutivo n° 1, apresentado. pela Comissão de Administração
Pública, com a Emenda n° 1, a seguir.
EMENDA N°1

Acrescente-se ao Substitutivo n° 1 o seguinte art. 3 0 , renumerandb-se o
art. 4°:

"Art. 30 - Fica criado o cargo de Vice-Presidente da Companhia de
Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPASA-MG.".

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Antônio Carlos

Andrada - José Henrique - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N° 57/2003
Comissão Especial

Relatório
De autoria da Comissão Especial do Tribunal de Contas, a proposta de

emenda à Constituição em epígrafe visa a alterar o art. 1124 da
Constituição do Estado, que "dispõe sobre o Ministério Público junto do
Tribunal de Contas".

Aprovada em 1° turno, com a Emenda n° 2 e a Subemenda i° 1 à
Emenda n° 1, retorna a matéria a esta Comissão para receber parecer em
20 turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

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

A proposição em epígrafe, decorrente dos trabalhos desenvolvidos pela
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Comissão Especial do Tribunal de Contas e constante no Anexo IV do
Relatório Final da mencionada Comissão, visa a alterar a redação do art.
124 da Constituição Estadual, que dispõe sobre o exercício do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas e do Ministério Público do Tribunal de
Justiça Militar por Procurador de Justiça integrante do Ministério Público
Estadual. O projeto acrescenta, ainda, artigos ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

A proposição foi aprovada no 1° turno, com a Emenda n° 2 e a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, que dispõem, respectivamente, que o
edital para a realização do primeiro concurso para provimento dos cargos
a que se refere o § 3° do art. 79 será publicado no prazo de 180 dias
contados da data da publicação da emenda à Constituição em tela e que
será aplicado o mesmo prazo sempre que ocorrer a vacância do cargo de
Auditor do Tribunal de Contas.

Para promover a adequação do texto aprovado à técnica legislativa,
tendo em vista, principalmente, o fato de grande número de dispositivos
da seção do Texto Constitucional que trata do Tribunal de Contas
haverem sido declarados inconstitucionais por parte do Supremo Tribunal
Federal, apresentamos o Substitutivo n° 1, no 2 0 turno.

No que concerne à composição do quadro de Auditores do Tribunal de
Contas, alteramos para quatro o número destes no corpo daquela egrégia
Corte, visando a aprimorar a proposta aprovada em 1° turno, para atender
às necessidades do Tribunal no desenvolvimento de sua missão
institucional.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n° 5712003, no 20 tumo, na forma do Substitutivo
n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta os § 40 e 50 ao art. 77 e o § 30 ao art. 79 da Constituição

do Estado e dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:	ir
Art. 1° - O art. 77 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido

dos seguintes § 40 e 50:
"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.

§ 50 - 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 entre 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° - O art. 79 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido
do seguinte 3°:

"Art. 79- -..§ 3° Os Auditores do Tribunal de Contas, em número de quatro,
observada a ordem de classificação e os requisitos previstos na Lei
Orgânica do Tribunal de Contas, serão nomeados após aprovasão em
concurso público de provas e títulos, assegurada a participação do
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais em todas as etapas
do certame.".

Art. 30 - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes arts. 126 e 121:

"Art. 126 - O Governador do Estado designará, interinamente, um
Procurador-Geral e três Procuradores do Ministério Público juhto ao
Tribunal de Contas até a realização de concurso público de provas e
títulos para provimento dos cargos de Procurador do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas.

§ 1 1 - O concurso público a que se refere o "caput" deste artigo será
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convocado pelo Tribunal de Contas do Estado e realizado no prazo de
sessenta dias contados da vigência da lei complementar a que se refere o
§ 50 do art. 77 da Constituição do Estado, assegurada a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, na sua realização.

§ 2° - Após a homologação do resultado do concurso a que se refere
este artigo, os Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas elaborarão lista tríplice a ser encaminhada ao Governador do
Estado, para escolha e nomeação do seu Procurador-Geral.

Art. - 127 - O edital para a realização do primeiro concurso para
provimento dos cargos a que se refere o § 3 0 do art. 79 será publicado no
prazo de cento e oitenta dias, contados da data da publicação desta
emenda à Constituição.

Parágrafo único - Aplica-se o prazo previsto no "caput" deste artigo
sempre que ocorrer a vacância do cargo de Auditor do Tribunal de
Contas.".

Art. 40 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação:

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Fábio

Avelar.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 5712003
Modifica o art. 124 da Constituição Estadual, que dispõe sobre o

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e acrescenta dispositivos
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O art. 79 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido

do seguinte § 30:
"Art. 79 -
§ 30 - Os Auditores do Tribunal de Contas, em número de três,

observada a ordem de classificação e os requisitos previstos na Lei
Orgânica do Tribunal de Contas, serão nomeados após aprovação em

rÃ
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concurso público de provas e títulos, assegurada a participação do
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais em todas as etapas
do certame.".

Art. 20 - O art. 124 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 124 - O Ministério Público do Tribunal de Justiça Militar será
exercido por Procurador de Justiça integrante do Ministério Público
Estadual e o Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado será
organizado por lei complementar.".

Art. 30 - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias pàssa a
vigorar acrescido dos seguintes arts. 126 e 127:

"Art. 126 - A lei complementar a que se refere o art. 124, de iniciativa
conjunta da Procuradoria-Geral de Justiça e do Tribunal de Contas do
Estado, será encaminhada à Assembléia Legislativa no prazo de
sessenta dias contados da data da publicação desta emenda.

Art. - 127 - O edital para a realização do primeiro concurso para
provimento dos cargos a que se refere o § 3 0 do art. 79 será publicado no
prazo de cento e oitenta dias contados da data da publicação desta
emenda à Constituição.

Parágrafo único - Aplica-se o prazo previsto no "caput" destei artigo
sempre que ocorrer a vacância do cargo de Auditor do Tribunal de
Contas.".

Art. 40 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 80/2004

Comissão Especial
Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa e tendo
como primeiro signatário o Deputado Leonardo Quintão, a Propdsta de
Emenda à Constituição n° 80/2004 "altera a Seção III do Capítulo II da
Constituição do Estado".
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Aprovada em 1° turno, na forma original, a proposta retorna a esta
Comissão para receber parecer para o 20 turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame tem em vista revogar o parágrafo único do art.

98 da Constituição mineira, segundo o qual, "para o acesso ao Tribunal
de Justiça, a última entrância, prevista no inciso III deste artigo, será
integrada pelos Juízes de Direito titulares de varas do juizado comum e
pelos Juízes Auxiliares da Comarca de Belo Horizonte".

O mencionado dispositivo foi incorporado à Constituição do Estado por
meio da Emenda à Constituição n° 63, que promoveu a unificação das
instâncias recursais do Judiciário estadual, extinguindo o Tribunal de
Alçada, cujas atribuições foram repassadas para o Tribunal de Justiça.

Nesta oportunidade, reiteramos o entendimento firmado por esta
Comissão em parecer para o 1 0 turno, quando deixamos consignado que
a referida Emenda n° 63, ao criar um nível a mais na organização da
Justiça estadual, exigindo que os magistrados a serem promovidos ao
órgão de cúpula do Judiciário estadual provenham da entrância integrada
pelos Juízes de Direito titulares de varas do juizado comum e pelos
Juízes Auxiliares da Comarca de Belo Horizonte, violou comandos
normativos inscritos na Constituição da República. De fato, a Lei Maior
prevê expressamente que o instrumento normativo próprio para dispor
sobre as entrâncias constitutivas da Magistratura é a Lei de Organização
e Divisão Judiciárias, cuja iniciativa é privativa do Tribunal de Justiça.
Confira-se o disposto no "caput" e no § 1 0 do art. 125 da Carta Magna:

"Art. 125 - Os Estados organizarão sua Justiça, observados os
princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1 0 - A competência dos tribunais será definida na Constituição do
Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de
Justiça".

A vista dessas disposições, a Constituição mineira estabeleceu, em seu
art. 66, o seguinte:

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

IV - do Tribunal de Justiça, por seu Presidente:

c)aorganizaçãoeadivisão judiciárias e suas alterações".
Portanto, o dispositivo que se pretende revogar por meio da proposta

em exame, além de invadir seara normativa própria de lei complementar,
violou regra constitucional instituidora de reserva de iniciativa, visto que a
mencionada lei complementar é de iniciativa privativa do Tribunal de
Justiça. Nesse passo, cumpre dizer que a regra de iniciativa configura
uma projeção específica do princípio da separação dos Poderes, o 

1 
qual é

integrante das chamadas cláusulas pétreas da Constituição, insuscetível,
pois, de alteração pelo constituinte derivado.

Assim, renovamos o nosso entendimento favorável à aprovação da
proposta sob comento, de modo a depurar a Emenda n° 63 de vício que
compromete sua constitucionalidade.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2° tumo, da Proposta

de Emenda à Constituição n° 80/2004.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Elmiro Nascimento, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva,

Batista - Durval Angelo.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LE

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de ILei n°
60512003 altera dispositivos da Lei n° 13.188, de 20/1/99, que dispõe
sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de violência no
Estado, e dá outras providências.

Aprovado em 1° turno com a Emenda n° 1, retorna a proposição a esta
Comissão para receber parecer de 2 0 turno nos termos do ad. 102, V, 'a",
c/c o art. 189, do Regimento Interno.

relator - Ermano

N° 60512003
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A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a alterar dispositivos da Lei n° 13.188,
de 20/1/99, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às
vítimas de violência no Estado, e dá outras providências.

Segundo o autor, já existe, em outros países, a proteção a vítimas e a
testemunhas ameaçadas, mas é uma recente inovação do ordenamento
jurídico pátrio. Aduz ainda que as modificações que a proposição
pretende inserir na citada legislação visa a ampliar o universo de pessoas
que poderão ser beneficiadas com a proteção que a lei estabelece.

Em recente pesquisa promovida por uma parceria entre a Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO -,
• Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República
• o Instituto Ayrton Senna, foi publicado o relatório da pesquisa "Mapa da
Violência IV: Os Jovens do Brasil", 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.

De acordo com a pesquisa, os dados sobre a evolução dos homicídios
entre jovens de 14 a 25 anos de idade, no País, são extremamente
preocupantes. O aumento dos homicídios contra a juventude é o principal
fator nas estatísticas de avanço da violência homicida nas últimas
décadas. 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-vitimização juvenil, no que diz
respeito a mortes por homicídio. Essa situação se agrava quando
crianças e adolescentes se envolvem em algum ato inf racional ou quando
são vítimas ou testemunhas de alguma ação delituosa. São muitos os
casos em que crianças e adolescentes ameaçados de morte acabam por
engrossar as estatísticas das execuções sumárias, praticadas por grupos
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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 emjrazão
de ameaças de morte.

Desse modo, ratificamos a posição manifestada em 1° turno por esta
Comissão em relação ao projeto, que se mostra oportuno.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 605/2003, no

20 tumo, na forma do vencido em 1° turno.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha - Roberto Ramos.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 60512003

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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O inciso II do art. 2 0 da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de 1999,

passa a vigorar com a seguinte redação:	 II
"Art. 20 - ........................
II - o cônjuge ou companheiro, ascendentes, descendentes e

dependentes da vítima ou testemunha;".	 Ir
Art. 20 - O inciso VI do art. 30 da Lei 13.188, de 20 de janeiro de' 1999,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30 - ........................
VI - criar programas especiais organizados nos termos da Lei Federal n°

9.807, de 13 de julho de 1999.".
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
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PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.033/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a proposição em tela

tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Areado.

O projeto foi aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, e
retorna, agora, a esta Comissão a fim de receber parecer para o 20 tumo,
nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no § 1° do art. 169 do mesmo Diploma,
faremos constar, ao final deste parecer, a redação do vencido no 1° turno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei de conferir autorização legislativa para a doação

de um terreno urbano edificado, com área de 294m2, integrado ao
patrimônio do Estado em virtude de extinção da MinasCaixa.

Em sua forma original, a proposição, atendendo ao interesse público
que deve nortear o negócio jurídico, determina que o imóvel será
destinado à instalação da Câmara Municipal de Areado e ao Serviço
Integrado de Administração Tributária e Fiscal. Contudo, a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão manifestou-se favoravelmente à
alienação pretendida, desde que o bem fosse destinado, também, para
abrigo de unidade da Defensoria Pública. Daí a razão pela qual a
Comissão de Constituição e Justiça entendeu conveniente apresentar o
Substitutivo n° 1.

Cabe ressaltar que este, repetindo mandamento contido no projeto
original, assegura a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na
hipótese do não-atendimento das finalidades fixadas.

A autorização legislativa decorre da exigência contida no art. 18 da
Constituição do Estado, no art. 17 da Lei Federal n°8.666, de 1993, e no
§ 20 do art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1964.

A matéria em questão atende, portanto, aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos e, por não
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acarretar despesas para o erário, não repercute na execução 'a lei
orçamentária.

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

1.033/2003, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana -

Antônio Carlos Andrada - Sebastião Helvécio.
Redação do Vencido no 1° Turno
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 o imóvel constituído de terreno urbano, e benfeitorias, com área
de 294m2 (duzentos e noventa e quatro metros quadrados), situado
naquele Município e 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 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 reverterá ao patrimônio do Estado
se, decorrido o prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.

Art. 30- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40- Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.253/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em e pígrafe
dispõe sobre o pagamento com cheque nos estabelecimentos comerciais
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e dá outras providências.
A matéria foi aprovada no l o turno, na forma do Substitutivo n° 1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Retorna o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 20

turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno, cabendo-nos, ainda,
elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposta em análise pretende disciplinar o pagamento relativo à

aquisição de produtos e serviços, por meio de cheques, no mercado de
consumo.

A preocupação do autor do projeto consiste, exatamente, na busca de
solução, por meio de lei, para os casos em que são lançados, no
formulário do cheque, os dados relativos à data da abertura da conta, já
que existe enorme resistência por parte do comerciante para recebimento
de cheques emitidos por correntistas que abriram a conta recentemente.
Na equivocada interpretação do sacado, trata-se de um cliente que opera
no mercado há pouco tempo, o que pode pôr em risco o recebimento em
espécie do valor especificado naquela ordem de crédito.

Observa-se, claramente, preconceito por parte do fornecedor do
produto ou serviço e clara discriminação do correntista. Foram instituídas
no mercado de consumo duas categorias de correntistas. A primeira,
composta daqueles que movimentam recursos numa mesma instituição
financeira há muitos anos, e a segunda, formada pelos correntistas mais
recentes, que abriram suas contas por terem adquirido a maioridade ou
por terem optado pela movimentação de recursos em outra instituição
financeira.

A verdade é que a restrição aos consumidores detentores de contas
mais recentes inviabiliza, até mesmo, a concorrência entre as instituições
financeiras, pois dificulta a migração do correntista de um banco para
outro, caso encontre melhores condições de preço, notadamente em
relação às tarifas bancárias.

A proposta se mostra mais adequada mediante a alteração do texto do
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art. 1° da Lei n° 14.126, de 14/12/2001, conforme consta do Substitutivo
n° 1, desta Comissão, pois enfatiza o princípio da consolidação das
normas, que reiteradamente tem sido adotado por esta Casa Legislativa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 tumo, do Projeto de Lei

n°1253/2003 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Vanessa Lucas, Presidente e relatora - Antônio Júlio - Fábio Avelar.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
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:
"Ad. 1°- ............................
Parágrafo único - O estabelecimento comercial que aceitar cheque

como forma de pagamento não poderá, para sua aceitação, exigir;:tempo
mínimo de abertura de conta corrente.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.26312003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Zé Mala, o Projeto de Lei n° 1.263/20 ,03 tem
como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Comendador Gomes o imóvel que especifica.

Aprovada no 1° turno em sua forma original, retorna a proposição a este
órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do
art. 169, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

rÁ
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O projeto em análise visa autorizar a doação, ao Município de
Comendador Gomes, de imóvel constituído por um terreno com área de
849,70m2 e respectivas benfeitorias, para ser destinado à instalação da
Câmara Municipal, da Junta do Serviço Militar e da Secretaria Municipal
de Ensino.

A necessidade de autorização prévia desta Casa para alienação do
patrimônio público decorre do art. 18 da Constituição do Estado, do art.
17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e do § 2 0 do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de
1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
municípios e do Distrito Federal.

Por estar de acordo com as exigências legais, atender ao interesse
público e não ocasionar aumento de despesa nas contas públicas,
ratificamos o entendimento desta Comissão no 1° turno favorável à
aprovação da matéria.

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

1.263/2003 no 20 turno.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Sebastião Helvécio

- Antônio Carlos Andrada - José Henrique.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.333/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem n° 14012003, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 1 .333/2003, que
institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de Gestão,
Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais.

A matéria foi aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 2,
apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Retorna o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer pará o 20
turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue, em anexo, a redação do vencido no 1° turno, que éparte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva instituir novas carreiras relacionadas

com as atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e
Político-Institucionais dos órgãos e entidades do Poder Executivo.

Os cargos das carreiras do Grupo de Atividades Gestão, Planejarhento,
Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais são lotados nos seiintes
órgãos e entidades do Poder Executivo: Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG -, Auditoria-Geral do Estado - AUGE -,
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -, Secretaria de Estado de
Governo - SEGOV -, Escritório de Representação do Governo do Estado
de Minas Gerais em Brasília - ERMG-BR -, Escritório de Representação
do Governo do Estado de Minas Gerais no Rio de Janeiro - ERMG-RJ -,
Advocacia-Geral do Estado - AGE - e Gabinete Militar do Governador.

Os critérios de promoção e progressão estão estabelecidos no projeto,
ressaltando-se um novo mecanismo de movimentação na c&rreira,
denominado "escolaridade adicional", entendido como a formação
complementar ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor
estiver posicionado, desde que relacionada com a natureza` e a
complexidade da respectiva carreira. Releva salientar que isto significa
uma vantagem imediata para o servidor que for enquadrado na' nova
carreira, uma vez que a regra atual não prevê esse benefício.

Para a instituição dos novos planos de carreira, estão sendo
transformados e extintos cargos de provimento efetivo. Entretanto, a
possibilidade de o servidor permanecer na mesma situação está prevista
no projeto, mediante o direito de opção por não ser enquadrado n'a' nova
estrutura. Nessa hipótese, a transformação do seu cargo em cargo da
nova carreira somente ocorrerá após a vacância do cargo original.

O vencimento básico das carreiras ora instituídas, a ser fixado em

rÁ
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tabelas distintas, será proporcional à carga horária de trabalho do
servidor, sendo que as regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento serão estabelecidas em decreto, após a publicação das
referidas tabelas.

Aos detentores de função pública aplicam-se as regras de
enquadramento e posicionamento de que trata a proposição, observadas,
evidentemente, as disposições constitucionais pertinentes.

O servidor inativo também será enquadrado na estrutura das carreiras
instituídas pela lei, mas 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 e levando-se em consideração, para tal fim, o cargo ou
a função em que se deu a aposentadoria.

Tendo em vista solicitação do Governador, propomos acrescentar os
parágrafos 1° e 2° ao art. 3 0 , no que se refere aos ocupantes dos cargos
das carreiras de Agente Governamental e Gestor Governamental com
exercício na Secretaria de Estado de Fazenda. Solicita-se, ainda,
acrescentar ao art. 8 0 a expressão "por meio de concurso público" e dar
nova redação para o art. 34, objetivando, tão-somente, correção técnica
do seu texto, para especificar os órgãos onde estão sendo extintos os
cargos vagos a que se refere o citado artigo. Por tais razões,
apresentamos, na conclusão, as Emendas n os 1 ,2 e 3.

Finalmente, por sugestão do Deputado Doutor Viana, apresentamos a
Emenda n°4, propondo alterar a redação do "caput" do art. 44, que trata
do enquadramento dos servidores inativos nas estruturas das carreiras
instituídas pela lei. Objetiva-se, com esta medida, acrescentar ao referido
dispositivo a. legislação pertinente aos direitos adquiridos desses
servidores.

De todo o exposto e corroborando o nosso entendimento no 1° turno,
inferimos que os planos de carreiras que ora se examinam destacam a
qualificação profissional do servidor como instrumento de
desenvolvimento na respectiva carreira, em benefício das atividades que

rÁ'
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realiza.
A fim de facilitar a compreensão do Anexo 1, notadamente quànto à

informação dos órgãos e entidades do Poder Executivo onde estão
lotados os cargos das carreiras de que trata a proposição, inserimos no
texto do vencido que acompanha este parecer as referidas indicações.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de lin°

1.333/2003 na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas n
o
s , 2, 3

e 4, a seguir apresentadas.
EMENDA N°1

Acrescentem-se ao art. 3°os § § 1° e 20:
"Art. 3°- ...........................
§ 1° - Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetiúo das

carreiras de Gestor Governamental e Agente Governamentalii terão
exercício nos órgãos a que se refere o inciso II deste artigo,i e na
Secretaria de Estado da Fazenda.

§ 21 - 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.".

EMENDA N°2
Dê-se ao "caput" do art. 80 a seguinte redação:
"Art. 80 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem,

por meio de concurso público, nas carreiras do Grupo de Atividades de
Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-lnstitucionaib terão
carga horária de trabalho semanal de:".

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 34 a seguinte redação:
"Art. 34 - Ficam extintos, nos quadros de pessoal dos órgãos a seguir

relacionados, os seguintes cargos vagos de provimento efetivo:
- na AGE, no EF(MG-BR, na SEF, na SEGOV e na SEPLAG:

a) sete cargos de Agente de Comunicação Social;
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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.".

EMENDA N°4
Substitua-se, no "caput" do art. 44, a expressão "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" pela seguinte expressão:

respeitados os direitos adquiridos decorrentes das Leis n° 9.266, de
18 de setembro de 1986, n°9.529, de 29 de dezembro de 1987, n°9.532,
de 30 de dezembro de 1987, e n° 14.683, de 30 de julho de 2003.".

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Jô

Moraes - Fábio Avelar - Marlos Fernandes.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.333/2003

Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento,
Tesouraria, Auditoria e Político-institucionais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo 1

Disposições Gerais
Art. 1 0 - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras de

Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e
Político-Institucionais do Poder Executivo:

- Oficial de Serviços Operacionais;
II - Auxiliar de Serviços Governamentais;
III - Agente Governamental;
IV - Gestor Governamental;
V - Analista de Gestão;

rs
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VI - Técnico de Administração Geral;
VII - Técnico da Indústria Gráfica;
VIII - Auxiliar de Administração Geral;
IX - Auxiliar da Indústria Gráfica;
X - Técnico de Aeronave do Gabinete Militar;
XI - Comandante de Aeronave do Gabinete Militar.
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:

- 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 e1graus,
escalonados em vista 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 criaçao,
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 efeti'o e de
provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical na 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 órgãos e entidades do Poder
Executivo:

- na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -, na
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Auditoria-Geral do Estado - AUGE -, na Secretaria de Estado de Fazenda
- SEF -, na Secretaria de Estado de Governo - SEGOV-, no Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília -
ERMG-BR -, no Escritório de Representação do Governo do Estado de
Minas Gerais no Rio de Janeiro - ERMG-RJ -, na Advocacia-Geral do
Estado - AGE - e no Gabinete Militar do Governador, as carreiras de:

a) Oficial de Serviços Operacionais;
b) Auxiliar de Serviços Governamentais;
II - na SEPLAG, na AUGE, na SEGOV, no ERMG-BR, no ERMG-RJ, na

AGE e no Gabinete Militar do Governador, as carreiras de:
a) Agente Governamental;
b) Gestor Governamental;
III - na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IO-MG -, as

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;
V - no Gabinete Militar do Governador, as carreiras de:
a) Técnico de Aeronave do Gabinete Militar;
b) Comandante de Aeronave do Gabinete Militar.
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.
§ 20 - 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 0 - 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. 30
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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.

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. 60 - 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 "capuf'
deste artigo fica condicionada à existência de vaga no órgão u 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 0 - 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. 80 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem em
cargo das carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejanento,
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 - 0 ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende
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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 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 Administação Geral e Auxiliar da Indústria
Gráfica.

Art. 12 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas por
esta lei terá caracteres 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
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especificidades das atribuições do cargo, no mínimo:
- o número de vagas existentes;

II - as matérias sobre as quais versarão as provas e seus 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;
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 resultqdos, 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. 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

rÀ
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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
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. 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:

- 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

rÀ'
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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 finánceira
para implementação de tais atividades.

§ 20 - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido
dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao
prcebido pelo servidor no momento da promoção.

§ 30 - 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 promoçã6 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 proressão
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:
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a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo;
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigente e em legislação específica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do "capuf' 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 § 1° 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 Oficial 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 Administração 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

rsl
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setenta e três cargos de Auxiliar de Serviços Governamentais,
ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento efetivo, queficam
extintos:

- quatrocentos e catorze cargos de Agente de Administração;	I
II - doze cargos de Telefonista.
Art. 25 - Os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrátivo 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
efetivo, que ficam extintos:

- duzentos e quarenta e sete cargos de Auxiliar Administrativo;
II - 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:	 1

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração,
Analista da Cultura, Analista da Saúde, Analista de Atividade Fazeihldária,
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 Criénça 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 Comurticação
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Social lotados na 10-MG na data de publicação desta lei transformados
em vinte e nove cargos de provimento efetivo de Analista de Gestão;

II - ficam criados oito cargos de provimento efetivo de Analista de
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 10-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;

rÃ'
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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
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 Aejonave
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:	Ira) 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 0 serão enquadrados na estrutura

rÀ
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estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no
Anexo IV.

Art. 37 - Ao servidor público que, na data de publicação desta lei, for
ocupante de cargo de provimento efetivo lotado em órgão ou na entidade
a que se refere o 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 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;

II - 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.

§ 10 - 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.

§ 20 - 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
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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
da lei a que se refere o art. 40, e abrangerão critérios que conciIiem!:

- 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 "caputi deste
artigo.

§ 1 0 - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor público na data de publicação do
decreto que as estabelecer.

§ 20 - 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 Est&do.

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 estabeleõer as
tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por esta léi, 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.

§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de posicionamento
de que trata o "caput" deste artigo, será mantido o valor do vendimento
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 titular da
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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.

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 "capuV'
serão extintos com a vacância.

§ 20 - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput" as
regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os arts. 36 e
41.

§ 30 - 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 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 § 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 § 3 0 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 da Lei n°

rs
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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. 37, com as mesmas regras estabelecidas para o
servidor ativo,	 irArt. 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 hefetivo
lotados na SEGOV, na AGE, no ERMG-BR, no ERMG-RJ e no Gábinete
Militar do Governador.

Art. 46 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo 1

(a que se refere o art. 1° da Lei n°	,de	de	de 200.)
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,

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 na edição do 'Diário
do Legislativo" de 15.12.2004.

1.1.2 - Carreira de Auxiliar de Serviços Governamentais
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais

rÀ'
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*• A tabela referente ao item 1.12" foi publicada na edição do "Diário
do Legislativo" de 15.12.2004.

1.2 - SEPLAG, SEGOV, AUGE, AGE, ERMG-BR, ERMG-RJ, Gabinete
Militar do Governador:

1.2.1 - Carreira de Agente Governamental
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
*,, A tabela referente ao item 1.2.1" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.2.2 - Carreira de Gestor Governamental
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.22" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.3 - 10-MG
1.3.1 - Estrutura da Carreira de Analista de Gestãà
Carga horária de trabalho:30 ou 40 horas semanais
*, A tabela referente ao item 1.3.1" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.3.2 - Carreira de Técnico de Administração Geral
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
*, A tabela referente ao item 1.3.2" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
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 na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.3.4 - Carreira de Auxiliar de Administração Geral
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas/semana
* A tabela referente ao item 1.34" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
1.3.5 - Carreira de Auxiliar da Indústria Gráfica
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
*, A tabela referente ao item 1.35" foi publicada na edição . do "Diário
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do Legislativo" de 15.12.2004.

	

1.4 - Gabinete Militar do Governador	 4

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 na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.4.2 - Carreira de Comandante de Aeronave do Gabinete Militar
Jornada de trabalho: 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.42" foi publicada na edição do 'Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
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 - Carreira de Oficial de Serviços Operacionais:
1.1 - executar trabalhos de limpeza e conservação;
1.2 - transportar mobiliários e equipamentos;
1.3 - exercer a vigilância de prédios e áreas;
1.4 - realizar preparo de alimentos;
1.5 - realizar trabalhos simples de carpintaria, alvenaria e pintura;
1.6 - dirigir veículos de passageiros e cargas zelando pela segurança

das pessoas e cargas transportadas.
11.2 - Carreira de Auxiliar de Serviços Governamentais:
2.1 - exercer atividades relacionadas com apoio e atendimento ao

público;
2.2 - examinar processos e redigir informações de rotina; efetuar

levantamentos, anotações, cálculos e registros simples de natureza
contábil;

2.3 - executar atividades de protocolação e controle de material;
2.4 - executar outras atividades afins
11.3 - Carreira de Agente Governamental:
3.1 - executar atividades administrativas, efetuando anotações,



1227

controlando informações, digitando e encaminhando correspondências;
3.2 - analisar processos e redigir informações, aplicando leis e

regulamentos;
3.3 - organizar e manter atualizados cadastros e outros instrumentos de

controle administrativo;
3.4 - executar atividades de auditoria interna e correição administrativa;
3.5 - apresentar relatórios de trabalho;
3.6 - realizar levantamento de dados para subsidiar a execução de

projetos;
3.7 - executar os projetos implantados;
3.8 - exercer e coordenar o acompanhamento das atividades

específicas de cada área;
3.9 - exercer atividades inerentes às competências do órgão em que

estiver lotado, compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o
nível do cargo.

11.4 - Carreira de Gestor Governamental
4.1 - emitir pareceres e apresentar relatórios de trabalho;
4.2 - realizar pesquisas, estudos, análises, planejamento, implantação,

supervisão, coordenação e controle de trabalhos;
4.3 - elaborar projetos e planos e implementar sua execução;
4.4 - planejar e executar políticas públicas de recursos humanos, de

comunicação social e cerimonial, de orçamento, de recursos logísticos e
tecnológicos e de modernização administrativa;

4.5 - planejar, coordenar e executar as atividades de auditoria interna e
correição administrativa;

4.6 - exercer atividades específicas de nível superior, respeitada a
legislação que regulamenta cada profissão;

4.7 - exercer atividades inerentes às competências do órgão em que
estiver lotado, compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o
nível do cargo.

11.5 - Carreira de Analista de Gestão: propor, elaborar, coordenar e
executar projetos, programas e atividades administrativas, de saúde e
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tecnologia gráfica e atividades referentes à comunicação social, 1 de
acordo com as finalidades da entidade, conforme as competências de sua
respectiva área de atuação, sob coordenação.

11.6 - 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
respectiva área de atuação, sob coordenação.

11.7 - Carreira de Técnico da Indústria Gráfica: exercer atividades típibas
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 texos,
obedecendo a orientação, programação e critérios estabelecidos pelo seu
superior hierárquico.

11.8 - 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.

11.9 - 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.

11.10 - Carreira de Técnico de Aeronave do Gabinete Militar:
10.1 - prestar serviço de natureza permanente de reparo, conservação

e manutenção preventiva e corretiva das aeronaves;
10.2 - fazer a limpeza interna e externa das aeronaves, incluitido

lavação e polimento;
10.3 - receber e estacionar as aeronaves, após os vôos, rebocando-as

para o hangar;
10.4 - acompanhar o abastecimento das aeronves, recolhendo as nõtas

ri
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de abastecimento;
10.5 - colocar a aeronave indisponível, com oportunidade, após ciência

ao fiscal da lnfraero;
10.6 - executar as operações de pista utilizando o equipamento de

segurança;
10.7 - responsabilizar-se pela manutenção do veículo de pista e do

trator de pista;
10.8 - acompanhar, quando designado, a manutenção das aeronaves

em oficinas de terceiros;
10.9 - comunicar irregularidade encontrada referente à manutenção e

ao reparo das aeronaves e dos veículos de pista;
10.10 - manter os equipamentos em condições operacionais, limpos e

organizados;
10.11 - verificar, segundo a tripulação, os equipamentos e a

documentação das aeronaves, após o cumprimento das missões;
10.12 - observar as normas de segurança, nas operações de manobra e

reboque de aeronaves, dentro ou fora do hangar;
10.13 - fazer inspeção visual das partes internas e externas das

aeronaves, verificando seu estado geral;
10.14 - verificar pressão e calibragem de pneus, nível de óleo hidráulico

dos motores de aeronaves, antes de cada vôo;
10.15 - exercer atividades correlatas.
11.11 - Carreira de Comandante de Aeronave do Gabinete Militar:
11.1 - transportar, por aeronave, o Governador, o Vice-Governador,

membros de seus gabinetes, Secretários de Estado e outras autoridades
governamentais;

11.2 - trabalhar em conformidade com as normas gerais de operação
para aeronaves civis e com os regulamentos em vigor;

11.3 - pilotar aeronaves, zelando pela ordem e pela segurança dos
vôos;

11.4 - verificar o desempenho do co-piloto, alertando-o quando
necessário, e orientando-o nos casos imprevistos;

W
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11.5 - elaborar o plano de vôo ou determinar a sua elaboração para
cada viagem, submetendo-o à aprovação das autoridades controlad&as
do tráfego aéreo;

11.6 - verificar e apontar os defeitos apresentados pelos aparelhôs e
providenciar o seu reparo;

11.7 - testar as condições de funcionamento dos motores depois de
reparados seus defeitos;

11.8 - verificar se a aeronave está abastecida para executar o vôo] em
quaisquer condições;

11.9 - desempenhar tarefas afins.
Anexo III

(a que se refere o § 5° do art. 42 da Lei n°	, de	de	de 2004.)
Quantitativo de Cargos Resultantes da Efetivação de Funções Públics
111.1 - Quantitativo de cargos resultantes de efetivação pela Emenda à

Constituição n° 49/2001 e Funções Públicas não efetivadas da SEPLAG,
SEF, AGE, SEGOV, AUGE, ERMG-BR, ERMG-RJ

A tabela referente ao item 111.1" foi publicada na edição do "Diáriõ do
Legislativo" de 15.12.2004.

111.2 - Quantitativo de cargos resultantes de efetivação pela Emenda à
Constituição n° 49/2001 e Funções Públicas não efetivadas da SEPLÀG,
AGE, SEGOV, AUGE, ERMG-BR, ERMG-RJ

- A tabela referente ao item 1112" foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 15.12.2004.

111.3 - Quantitativo de cargos resultantes de efetivação pela Emenda à
Constituição n° 49/2001 e Funções Públicas não efetivadas da Imprensa
Oficial de Minas Gerais

- A tabela referente ao item "111.3" foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 15.12.2004.

111.4 - Quantitativo de cargos resultantes de efetivação pela Emenda à
Constituição n° 49/2001 e Funções Públicas não efetivadas do Gabinete
Militar do Governador

A tabela referente ao item 1114" foi publicada na edição do "Diárib do

rÀ



1231

Legislativo" de 15.12.2004.
Anexo IV

(a que se referem os arts. 35, 42 e 43 da Lei n°	,de	de	de
2004.)

Tabelas de Correlação para a Transformação de Cargos
IV.1 - Cargos com exercício na SEPLAG, na SEGOV, na SEF, na AGE,

na SEF, no ERMG-BR, no ERME-RJ, na AUGE e no Gabinete Militar do
Governador

* A tabela referente ao item 1V1" foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 15.12.2004.

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 1V2' foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 15.12.2004.

IV.3 - Cargos com exercício na Imprensa Oficial
* A tabela referente ao item 1V.3" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
IV.4 - Cargos com exercício no Gabinete Militar
* A tabela referente ao item 1V4" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.337/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por
meio da Mensagem n° 144/2003, o projeto de lei em epígrafe "institui e
estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde", compreendendo
a Secretaria de Estado de Saúde - SES -' a Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG -' a Fundação Centro de Hematologia
e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS - e a Fundação Ezequiel
Dias - FUNED.

Aprovada em 1° turno na forma do Substitutivo n°2, retorna a matéria a
esta Comissão para receber parecer de 2 0 turno, nos termos do art. 189
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do Regimento Interno.
Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe trata dos planos de carreira do pessoal do

Grupo de Atividades de Saúde, integrado pela Secretaria de Estadc de
Saúde - SES -, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG -, a Fundação Ezequiel Dias - FUNED - e a Fundação Centrô de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS.

A proposição em tela propõe a extinção de 3.163 cargos de nível
fundamental e a criação de 2.233 cargos de nível médio e 855 de nível
superior, aumentando o nível de escolaridade dos servidores integrantes
das carreiras do referido grupo de atividades.

Além disso, a proposição reduz o número de carreiras existentes no
Grupo de Atividades de Saúde, reunindo servidores com formações
profissionais distintas. Assim, as diversas modalidades de classes de
cargos serão transformadas em apenas 18, cada uma das quais
estruturada em uma carreira especifica, criando-se a possibilidade de
haver servidores com formações e níveis de escolaridade diferentesFem
uma mesma carreira, conforme a exposição de motivos encaminhada
pelo Governador do Estado.

A matéria foi aprovada, no to turno, na forma do Substitutivo n° 2j, da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ficabdo
prejudicados o Substitutivo n° 1, da Comissão de Saúde, e as Emendas
n

o
s 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça.
No entanto, ainda são necessárias alterações visando à correção de

algumas impropriedades, para a perfeita aplicação dos dispositivos
propostos.

A jornada semanal de trabalho de algumas das carreiras, atendendo a
reivindicação dos servidores, foi alterada, com a introdução da
possibilidade de jornada de 30 horas semanais para aqueles que
ingressarem nas carreiras de Especialista em Políticas e Gestão de
Saúde e de Técnico de Gestão de Saúde, conforme definido em edital

rÀ'
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Foi alterado o requisito de escolaridade para ingresso no nível V das
carreiras de Analista de Gestão e Assistência à Saúde, da FHEMIG, e de
Analista de Hematologia e Hemoterapia, da HEMOMINAS, que passa a
ser pós-graduação "stricto sensu" e não mais o doutorado. A exigência de
doutorado permanece para ingresso no nível V da carreira de Analista de
Saúde e Tecnologia, da FUNED. Alteramos, também, o nível de
escolaridade exigido para o nível V das carreiras de Analista de Gestão e
Assistência à Saúde, da FHEMIG, e de Analista de Hematologia e
Hemoterapia, da HEMOMINAS.

Propomos, ainda, que a utilização, para promoção, dos certificados e
diplomas de cursos de educação profissional reconhecidos pelo Conselho
Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN - e pelo Conselho
Federal de Enfermagem - COFEN -, seja estendida para as carreiras de
Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde, da SES, e de Assistente
Técnico de Hematologia e Hemoterapia, da HEMOMINAS, o que fazemos
por meio da alteração do § 40 do art. 17. A mesma alteração está sendo
feita no §20 do art. 20 para possibilitar a utilização, por parte dos
ocupantes dos cargos das mencionadas carreiras, dos certificados e
diplomas de cursos de educação profissional para a promoção por
escolaridade adicional.

Visando tornar mais completa a descrição das atribuições dos cargos
das carreiras de Analista de Gestão e Assistência à Saúde e Médico, da
FHEMIG, e das carreiras de Analista de Hematologia e Hemoterapia e de
Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, da HEMOMINAS,
alteramos, no Anexo II, os itens 3, 4 e 6 do Título 11.2 e 3 e 4 do Título 11.3,
respectivamente.

A grande alteração, no entanto, que enseja a apresentação do
Substitutivo n°1, no 20 turno, é a transformação das carreiras de
Assistente de Enfermagem e de Enfermeiro em uma única carreira de
Profissional de Enfermagem, com base no acordo firmado entre o
Executivo, as entidades sindicais de representação dos servidores da
área de saúde do Estado e lideranças dos partidos de oposição e da base
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do Governo, em conformidade com a sugestão do Poder Executivo, que
encaminhou, no 1° turno, emenda nesse sentido.

Conclusão
Com base no exposto, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto

de Lei n° 1.337 na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N°1
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do P7der

Executivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 1 0 - 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;
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;
VII - 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 e

rAC
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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;

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 órgãos e entidades do Poder
Executivo:

- na SES, cargos das carreiras de:
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a) Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde;
b) Técnico de Atenção à Saúde;
c) Técnico de Gestão da Saúde;
d) Analista em 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;
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. 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 instituída 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. 50 - 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. 60 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei nos
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quadros de pessoal do órgão e das entidades relacionados no art. 3 0 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. 70 - 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 ocupadõ pelo servidor.

Art. 80 - Poderá haver cessão de servidor ocupante de cargo das
carreiras instituídas por esta lei para instituições públicas que integram o
Sistema único de Saúde - SUS -, mediante convênios de cooperação
técnica, nos termos de regulamento.

§ 1° - 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.

§ 2° - 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. 9 0 - 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

m
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Gestão de Saúde e Técnico de Gestão de Saúde, lotados na SES;
III - trinta horas para os cargos das carreiras de Analista em Atenção à

Saúde e Técnico de Atenção à Saúde, lotados na SES, de Técnico
Operacional da Saúde, lotados na FHEMIG, e de Assistente Técnicô 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 HEMOMINAS;

V - vinte e quatro horas, em regime de plantão, ou vinte horas,
conforme definido em edital de concurso público, para os car9os.tdas
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.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de
efetivo de Médico, lotados no Quadro de Pessoal
optar por carga horária semanal de trabalho de vir
regime de plantão, ou vinte horas semanais, com
proporcional à carga horária.

cargos de provimnto
da FHEMIG, podèrão
te e quatro horasJ em
tabela de vencimento

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Ad. 10 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende
de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos eldar-
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 comprovaçãõ de
habilitação mínima em:

- nível intermediário, para o ingresso no nível 1 das carreiras de
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Técnico de Atenção à Saúde, Técnico de Gestão da Saúde,Técnico
Operacional de Saúde, Assistente Técnico de Hematologia e
Hemoterapia e Técnico de Saúde e Tecnologia;

II - nível superior, para o ingresso no nível Idas carreiras de Analista
em 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;
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



:1240

Bases da Educação;
Parágrafo único - 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. 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;
(1 - 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;
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;
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 resultadôs, a

nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação
e ao prazo de validade do concurso.

§ 1 o - 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
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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 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.

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 - 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;

rÃ
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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 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!1qual
pretende ser promovido;

V - comprovar participação e aprovação em atividades de formaqão e
aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e finaneira
para a implementação de tais atividades.

§ 20 - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promõvido
dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superidr ao
percebido pelo servidor no momento da promoção.

§ 30 - Para fins de ingresso e promoção nas carreiras de Médico e de
Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia de que trata esta l4i, 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 - equivlem
à residência médica.

§ 40 - Para fins de promoção dos servidores ocupantes de cargos de
provimento efetivo das carreiras de Auxiliar de Apoio a Gestão e Ate nção
à Saúde, Profissional de Enfermagem, Auxiliar de Hematologia e
Hemoterapia e Assistente Técnico de Hematologia e HemoteiÀapia,
instituído por esta Lei, serão considerados, além dos requisitos
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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. 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, relacionada
com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

§ 1 0 - 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 - Na hipótese de progressão ou promoção por escolaridade
adicional 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, instituídas por esta lei, 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, vedada sua utilização
para fins de concessão de qualquer vantagem pecuniária, salvo para
concessão do adicional de desempenho.

Art. 21 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que, no
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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 específicas de seu cargo, excetuado 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" dste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o pe4odo
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respebtiva
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 § 1° do art. 17 serão
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. 23 - Os cargos de provimento efetivo de nível superior lotados na
SES e ocupados, na data de publicação desta lei, por servidores em
exercício no Orgão 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 disposiçãd dos
municípios por força do Programa Estadual de Municipalização, prvisto
no art. 10 da Lei n° 9.507, de 29 de dezembro de 1987, que ficam
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transformados na forma do art. 24, e os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, que ficam extintos:

- vinte cargos de Analista da Administração;
II - quatro cargos de Analista de Planejamento;
111 - um cargo de Analista de Obras Públicas;
IV - um cargo de Analista da Cultura.
Art. 24 - 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. 25 - 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,
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. 26, 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. 26 - 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
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de 1987, ficam transformados em mil setecentos e noventa e oito cargos
de provimento efetivo de Técnico de Atenção à Saúde.

Art. 27 - 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 Auxilias- de
Apoio à Gestão e Atenção à Saúde, ressalvados os seguintes cagos
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. 28 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Análista

de Gestão e Assistência à Saúde, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível superior lotado 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. 29 e 30;

II - ficam criados mil cento e sessenta e nove cargos de provimento
efetivo de Analista de Gestão e Assistência à Saúde.

Art. 29 - 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 FNEMIG na data de publicação desta lei transformados em
cento e dois cargos de provimento efetivo de Profissional de
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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. 30 - 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. 31 - 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
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Operacional da Saúde, ressalvados os cargos de provimento efetiva 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. 29;

II - ficam criados mil seiscentos e vinte e seis cargos de provimento
efetivo de Técnico Operacional da Saúde.

Art. 32 - 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. 29, 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;
IV - cinco cargos de Agente de Administração;
V - dois cargos de Agente da Saúde;
VI - cinco cargos de Telefonista.
Art. 33 - 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. 34;

II - ficam criados oitenta e quatro cargos de provimento efetivo de
Analista de Hematologia e Hemoterapia.

Art. 34 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Médico
da Área de Hematologia e Hemoterapia, previsto no Anexo l são
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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. 35 - 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 intermediário 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.

Art. 36 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental lotados
na HEMOMINAS na data de publicação desta lei ficam transformados em
dezesseis cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Hematologia e
Hemoterapia, ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento
efetivo, que ficam extintos:

- quarenta cargos de Agente de Administração;
II - sete cargos de Agente de Saúde;
III - noventa e um cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
IV - vinte e quatro cargos de Motorista;
V - dezesseis cargos de Oficial de Saúde;
VI - dez cargos de Telefonista;
VII - dois cargos de Atendente de Enfermagem.
Art. 37 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista

de Saúde e Tecnologia, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível superior lotados na
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FUNED na data de publicação desta lei transformados em cento e trinta e
cinco cargos de provimento efetivo de Analista de Saúde e Tecnologià;

II - ficam criados duzentos e trinta e oito cargos de provimento efetivo
de Analista de Saúde e Tecnologia.

Art. 38 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico
de Saúde e Tecnologia, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível intermediário lotados
na FUNED na data de publicação desta lei transformados em cento e
quinze cargos de provimento efetivo de Técnico de Saúde e Tecnologia;

II - ficam criados trezentos e sessenta e seis cargos de provimento
efetivo de Técnico de Saúde e Tecnologia.

Art. 39 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental lotados
na FUNED na data de publicação desta lei ficam transformados em trinta
cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Saúde e Tecnologia,
ressalvados trinta e um cargos vagos de provimento efetivo de Auxiliar de
Atividade de Pesquisa, que ficam extintos.

Art. 40 - A identificação dos cargos de provimento efetivo
transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreto.

Art. 41 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem
ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas
entidades relacionados no art. 30 serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no
Anexo IV.

Art. 42 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas entidades
relacionados no 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 a que se refere o "capuf' deverá ser formalizada por meio de
requerimento escrito, dirigido ao titular do órgão ou da entidade de
lotação do cargo ocupado pelo servidor;
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II - o prazo para a opção a que se refere o 'caput" 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. 43 - Na ocorrência da opção prevista no art. 42, a transformação,
nos termos dos arts. 23 a 39 desta lei, do cargo ocupado pelo servidor em
cargo de carreira constante no Anexo 1 somente se efetivará após a
vacância do cargo original.

Art. 44 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas carreiras
instituídas por esta lei, nos termos do art. 41, bem como ao que fizer a
opção de que trata o art. 42, o direito previsto no art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 45 - 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.

§ 20 - 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 1997, a Parcela Flemuneratória Complementar de que trata a
Lei Delegada n° 41, de 7 de junho de 2000, a Gratificação Saúde de que
trata a Lei n° 14.175, 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.

§ 3° - 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
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Sistema Único de Saúde e os profissionais da área da saúde.
Art. 46 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a

que se refere o art. 41 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
da lei de que trata o art. 45, 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".
§ 1 0 - As regras de posicionamento não acarretarão redução da

remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do decreto
que as estabelecer.	 o

§ 20 - 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. 47 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo, decorrentes do enquadramento de que trata p art.
41, somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecèr as
tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei» bem
como do decreto a que se refere o art. 46.

§ 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 careiras
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.
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Art. 48 - 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 0 - 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. 41 e 46.

§ 30 - 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. 41 e 46 e mantida a identificação como "função
pública", com a mesma denominação do cargo em que for posicionado.

§ 40 - A função pública de que trata o § 3 0 deste artigo será extinta com
a vacância.

§ 50 - o quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° deste artigo e das
funções públicas de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante no Anexo
III.

Art. 49 - 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
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servidor ativo.
Art. 50 - 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 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 "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
publicação desta lei.

§ 3° - Os servidores lotados, na data de publicação desta lei, no Quadro
dePessoal da HEMOMINAS, em virtude da aplicação do disposto na Lei
n° 10.254, de 20 de julho de 1990, ou provenientes da FHEPvlG e
absorvidos pelo Quadro de Pessoal da 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
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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.

§ 6° - As horas correspondentes ao exercício de serviço extraordinário
pelos servidores que fizerem a opção de que tratam os § 4 0 e 50 deste
artigo ou o parágrafo único do art. 9 0 serão reduzidas na mesma
proporção do aumento da carga horária.

Art. 51 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo 1

(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei n°, de de de 2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

1.1 - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
1.1.1 - Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
*, A tabela referente ao item 1.1.1" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.1.2 - Técnico de Atenção à Saúde
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.12" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.1.3 - Técnico de Gestão da Saúde
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.1.3" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.1.4 - Analista de Atenção à Saúde
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
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A tabela referente ao item 1.14" foi publicada na edição do "biário
do Legislativo" de 15.12.2004.

1.1.5 - Especialista em Políticas e Gestão da Saúde
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.15" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.2 - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 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 na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.2.2 - Técnico Operacional da Saúde
Carga horária de trabalho: 16, 20, 24 ou 30 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.2.2" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.2.3 - Analista de Gestão e Assistência à Saúde
Carga horária de trabalho: 20, 24 ou 30 horas semanais
- Ã tabela referente ao item 1.2.3" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.	 O

1.2.4 - Profissional de Enfermagem
Carga horária de trabalho: 20 ou 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.24" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.2.5 - Médico
Carga horária de trabalho: 12, 20 ou 24 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.25" foi publicada na edição do 'Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.3 - Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais

- 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 na edição do "Diário
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do Legislativo" de 15.12.2004.
1.3.2 - Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia
Carga horária de trabalho: 24, 30 ou 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.32' foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
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 na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.3.4 - Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia
Carga horária de trabalho: 20, 24, 30 ou 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 9.34" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.4 - Fundação Ezequiel Dias - FUNED
1.4.1 - Auxiliar de Saúde e Tecnologia
Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
* A tabela referente ao item "1.4.1" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.4.2 - Técnico de Saúde e Tecnologia
Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.42' foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.4.3 - Analista de Saúde e Tecnologia
Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.4.3" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
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 - Secretaria de Estado de Saúde
1 - Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde: executar atividades

ri
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técnicas e administrativas de apoio à gestão e assistência à saúde,
compatíveis com o nível fundamental de escolaridade, no âmbitõ de
atuação do Sistema único de Saúde em Minas Gerais, nos termo da
legislação vigente.

2 - Técnico de Atenção à Saúde: executar atividades técnicas e
administrativas compatíveis com o nível médio de escolaridadé, no
âmbito de atuação do Sistema único de Saúde em Minas Gerais, nos
termos da legislação vigente.

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 ao exercício de funções̀ de
vigilância sanitária, auditoria assistencial e epidemiologia.

4 - Analista em Atenção à Saúde: executar atividades técnicas e
administrativas compatíveis com o nível superior de escolaridade,
relativas à gestão e assistência no âmbito de atuação do Sistema único
de Saúde em Minas Gerais, nos termos da legislação vigente.

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, géstão,
regulação, vigilância sanitária, auditoria assistencial e epidemiologia bem
como outras atividades pertinentes à respectiva área de forn1iação
profissional, no âmbito do Sistema único de Saúde em Minas Gerais, nos
termos da legislação vigente.

11.2—FHEMIG
1 - Auxiliar de Apoio da Saúde: executar atividades de apoio,

respeitando-se as especificidades de cada profissão/função, nas árds 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.

2 - Técnico Operacional da Saúde: executar atividades de suporte
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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
função exercida.

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 função exercida, planejamento, assessoramento,
coordenação, supervisão, pesquisa e execução de serviços técnicos e
administrativos, bem como outras atividades compatíveis com o nível
superior de escolaridade, no âmbito de atuação da FHEMIG.

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.

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
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.

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,

rÀ



1260

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.

3 - Analista de Hematologia e Hemoterapia: executar atividades
específicas da sua formação técnico-profissional na área de hematdlogia
e hemoterapia, bem como outras atividades compatíveis com o nível
superior de escolaridade no âmbito de atuação da Fundação
HEMOMINAS.

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 reconhéidos
cientificamente; desempenhar outras tarefas que exijam a aplicação de
conhecimentos especializados de Medicina, no âmbito de atuação da
Fundação HEMOMINAS.

11.4 - FUNED
1 - Auxiliar de Saúde e Tecnologia: executar atividades de apoio

administrativo e logístico às tarefas específicas desenvolvidas nasáreas
de atenção básica, promoção e assistência à saúde, bem como outras
atividades correlatas, compatíveis com o nível fundamentál de
escolaridade, sob supervisão técnica, no âmbito de atuação da FUNED.

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 FUNED.

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
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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 § 51 do art. 48 da Lei n°, de de 2004)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n°
49/2001

e Funções Públicas Não Efetivados do Grupo de Atividades de Saúde
•.. A tabela referente ao Anexo III foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
Anexo IV

(a que se referem os arts. 41, 48 e 49 da Lei n
o

, de de de 2004)
Tabelas de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

lV.1 - Secretaria de Estado de Saúde
A tabela referente ao item "IV.1" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
IV.2 - FHEMIG
* A tabela referente ao item "IV.2" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
IV.3 - Fundação HEMOMINAS

* A tabela referente ao item "IV.3" foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 15.12.2004.

IV.4 - Fundação Ezequiel Dias
*,, A tabela referente ao item 1V4" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Fábio Avelar - Jô Moraes -

Manos Fernandes.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.337/2003

Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder
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Executivo do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1	 II
Disposições Gerais

Art. V - 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;
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;
VII - Técnico Operacional da Saúde;
VIII - Assistente de Enfermagem;
IX - Analista de Gestão e Assistência à Saúde;
X - Enfermeiro;
XI - Médico;
XII - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia;
XIII - Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia;
XIV - Analista de, Hematologia e Hemoterapia;
XV - Médico da Area de Hematologia e Hemoterapia;
XVI - Auxiliar de Saúde e Tecnologia;
XVII - Técnico de Saúde e Tecnologia;
XVIII - Analista de Saúde e Tecnologia.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta .!ei e o

número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo!.
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 Cenho de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS - e pela
Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, com a finalidade de promover a
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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;

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 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 órgãos 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 em Atenção à Saúde;
e) Especialista em Políticas e Gestão da Saúde;
II - na FHEMIG, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Apoio da Saúde;
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b) Técnico Operacional da Saúde;
c) Assistente de Enfermagem;
d) Analista de Gestão e Assistência à Saúde;
e) Enfermeiro;
f) 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;
IV - na FUNEO, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Saúde e Tecnologia;
b) Técnico de Saúde e Tecnologia;
c) Analista de Saúde e Tecnologia.
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.
§ 20 - As condições para o exercício das atividades de vigilância

sanitária, auditoria assistencial, regulação e epidemiologia serão definidas
em lei específica.	 Ir

Art. 50 - 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.

Ad. 60 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei nos
quadros de pessoal do órgão e das entidades relacionados no art. 3 0 será
definida em decreto e fica condicionada à anuência do órgão 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
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da SEPLAG.
Art. 70 - 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
Sistema único de Saúde - SUS -, mediante convênios de cooperação
técnica, nos termos de regulamento.

§ 1° - Os convênios a que se refere o "caput" deste artigo são
dispensáveis quando da cessão de servidores entre órgãos e entidades
integrantes do Sistema Estadual de Gestão de Saúde.

§ 2° - 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 Especialista em
Políticas e Gestão da Saúde e Técnico de Gestão da Saúde, lotados na
SES, Técnico de Saúde e Tecnologia e Analista de Saúde e Tecnologia,
lotados na FUNED;

li - trinta horas para os cargos das carreiras de Analista em Atenção à
Saúde e Técnico de Atenção à Saúde, lotados na SES, de Técnico
Operacional da Saúde e Assistente de Enfermagem, lotados na FHEMIG,
e de Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, lotados na
HEMOMINAS;

111 -vinte, vinte e quatro ou trinta horas, conforme definido em edital de
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concurso público, para os cargos das carreiras de Analista de Gestão e
Assistência à Saúde, lotados na FHEMIG, e de Analista de Hematolqgia e
Hemoterapia, lotados na HEMOMINAS;

IV - 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 ArSa de
Hematologia e Hemoterapia, lotados na HEMOMINAS.

V— vinte ou trinta horas semanais, conforme definido em edital de
concurso público, para servidores ocupantes de cargos da carreia de
Enfermeiro, lotados na FHEMIG.

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 semanais, com tabela de vencimento
proporcional à carga horária.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 10 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende
de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulose 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:	 Ir

- nível intermediário, para o ingresso no nível 1 das carreiras de
Técnico de Atenção à Saúde, Técnico de Gestão da Saúde, Técnico
Operacional de Saúde, Assistente de Enfermagem, 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
em Atenção à Saúde, Especialista em Políticas e Gestão da Saúde e
Enfermeiro;
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III - para as carreiras de Analista de Gestão e Assistência à Saúde,
Analista de Hematologia e Hemoterapia e 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;
IV - 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.
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 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. 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 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;

rÁ
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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;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira;
VIII - a carga horária semanal 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°— 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:	 .1

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e!Vil 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 efêtivo do
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de concurso
público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo de carteira 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
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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 - 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. 17 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ l O - 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;
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V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira
para a implementação de tais atividades.

§ 20 - O posicionamento do servidor no nível para o qual for pror1ovido
dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao
percebido pelo servidor no momento da promoção.

§ 30 - Para 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 Coriselho
Federal de Medicina - CFM -, a Associação Médica Brasileira - AMB - e
a Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM - equivalem à
residência médica.

§ 4° - Para promoção dos servidores ocupantes de cargos de
provimento efetivo da carreira de Assistente de Enfermagem, instituída
por esta lei, serão considerados, além dos requisitos constantes no § 1°
deste artigo, certificados e diplomas de conclusão de cursos de edúcação
profissional reconhecidos pelo Conselho Regional de Enfermagem de
Minas Gerais - COREN - e pelo Conselho Federal de EnferMagem-
COFEN.

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 a primeira promoção e a 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 deredupão 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.
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§ 1  - 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.

§ 20 - Na hipótese de progressão ou promoção por escolaridade
adicional dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da
carreira de Assistente de Enfermagem, instituída por esta lei, os
certificados e diplomas de conclusão de cursos de educação profissional
reconhecidos pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais -
COREN - e pelo Conselho Federal de Enfermagem- COFEN - poderão
ser utilizados mais de uma vez para a redução ou a supressão de
interstícios e do quantitativo de avaliações periódicas de desempenho
individual, vedada sua utilização 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;
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
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 § 1° do art. 17 serão
desenvolvidos pela Escola de Saúde da Fundação Ezequiel Dias ou por
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outras instituições definidas pela SES, em parceria com a Escola de
Governo da Fundação João Pinheiro.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais	 ir

Art. 23 - Os cargos de provimento efetivo de nível superior lotadõs na
SES e ocupados, na data da publicação desta lei, por servidores em
exercício no Orgão 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, pfevisto
no art. 10 da Lei n° 9.507, de 29 de dezembro de 1987, queficam
transformados na forma do art. 24, 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. 24 - Os cargos de provimento efetivo de nível superior lotados na

SES e ocupados, na data da 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. 25 - 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 Dietorias
de Ações Descentralizadas de Saúde e à disposição, com ou sem ônus,
de outras entidades ou órgãos públicos da administração direta e indireta,
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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. 26, e os seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam
extintos:

- cento e quarenta e nove cargos de Assistente Técnico da Saúde;
li - duzentos e oitenta e quatro cargos de Auxiliar Administrativo;
III - seis cargos de Técnico Administrativo.
Art. 26 - Os cargos de provimento efetivo de nível intermediário lotados

na SES e ocupados, na data da 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. 27 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental lotados
na SES na data da 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. 28 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista

de Gestão e Assistência à Saúde, previsto no Anexo 1, são realizados os
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seguintes procedimentos:
- ficam os cargos de provimento efetivo de nível superior lotados na

FHEMIG, na data da publicação desta lei, transformados em setecentos e
um cargos de provimento efetivo de Analista de Gestão e Assistêrjcia 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. 29 e 30;

li - ficam criados mil cento e sessenta e nove cargos de provimento
efetivo de Analista de Gestão e Assistência à Saúde.

Art. 29 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Enfermeiro, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Saúde,
pertencentes à categoria profissional de Enfermeiro, lotados na FHEMIG,
na data da publicação desta lei, transformados em cento e oitenta e dois
cargos de provimento efetivo de Enfermeiro;

II - ficam criados quatrocentos e quarenta e cinco cargos de provimento
efetivo de Enfermeiro.

Art. 30 - 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 da 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. 31 - 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 lotádos na
FHEMIG na data de publicação desta lei ficam transformados em mil
setecentos e oitenta e cinco carqos de Drovimento efetivo de Técnico
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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. 32;

II - ficam criados mil seiscentos e vinte e seis cargos de provimento
efetivo de Técnico Operacional da Saúde.

Art. 32 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
A•ssistente 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 da publicação desta lei transformados em
cento e dois cargos de provimento efetivo de Assistente 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 da publicação desta lei, transformados em mil
quinhentos e quarenta e oito cargos de provimento efetivo de Assistente
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 Assistente de
Enfermagem;

IV - ficam criados mil quinhentos e cinqüenta e oito cargos de
provimento efetivo de Assistente de Enfermagem.

Art. 33 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental lotados
na FHEMIG na data da 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 e extintos na forma do art. 32, e os seguintes
cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:
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- vinte e seis cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
II - sete cargos de Motorista;
III - nove cargos de Oficial de Serviços Gerais;
1V—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 da 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 l, 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 set&cargos
de provimento efetivo de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia;

II - ficam criados trinta e cinco cargos de provimento efetivo de1Módico
da Área de Hematologia e Hemoterapia.	 Ir

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 intermediário lotados
na HEMOMINAS na data da publicação desta lei transformados em
quinhentos e dezenove cargos de provimento efetivo de Assistente
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Técnico de Hematologia e Hemoterapia;
II - ficam criados cento e treze cargos de provimento efetivo de

Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia.
Art. 37 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental lotados

na HEMOMINAS na data da publicação desta lei ficam transformados em
dezesseis cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Hematologia e
Hemoterapia, ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento
efetivo, que ficam extintos:

- quarenta cargos de Agente de Administração;
II - sete cargos de Agente de Saúde;
III - noventa e um cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
IV - vinte e quatro cargos de Motorista;
V - dezesseis cargos de Oficial de Saúde;
VI - dez cargos de Telefonista;
VII - dois cargos de Atendente de Enfermagem.
Art. 38 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista

de Saúde e Tecnologia, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível superior lotados na
FUNED na data da publicação desta lei transformados em cento e trinta e
cinco cargos de provimento efetivo de Analista de Saúde e Tecnologia;

II - ficam criados duzentos e trinta e oito cargos de provimento efetivo
de Analista de Saúde e Tecnologia.

Art. 39 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico
de Saúde e Tecnologia, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível intermediário lotados
na FUNED na data da publicação desta lei transformados em cento e
quinze cargos de provimento efetivo de Técnico de Saúde e Tecnologia;

II - ficam criados trezentos e sessenta e seis cargos de provimento
efetivo de Técnico de Saúde e Tecnologia.

Art. 40 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental lotados
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na FUNED na data da publicação desta lei ficam transformados em trinta
cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Saúde e Tecnologia,
ressalvados trinta e um cargos vagos de provimento efetivo de Auxilihr de
Atividade de Pesquisa, que ficam extintos.

Art. 41 - A identificação dos cargos de provimento efetivo
transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreto.

Art. 42 - 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 0 serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme a tabela de correlação constante no
Anexo IV.

Parágrafo único - Após o enquadramento de que trata o "caput"deste
artigo, 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. 43 - 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° - 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.

§ 21 - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma deste
artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.
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Art. 44 - Na ocorrência da opção prevista no art. 43, a transformação,
nos termos dos arts. 23 a 39 desta lei, do cargo ocupado pelo servidor em
cargo de carreira constante no Anexo 1 somente se efetivará após a
vacância do cargo original.

Art. 45 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas carreiras
instituídas por esta lei, nos termos do art. 42, bem como ao que fizer a
opção de que trata o art. 43, o direito previsto no art. 115 do Ato das
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 semanal
de trabalho do servidor.

§ 20 - 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 1997, a Parcela Remuneratória Complementar de que trata a
Lei Delegada n° 41, de 7 de junho de 2000, a Gratificação-Saúde de que
trata a Lei n° 14.175, 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.

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;

li - 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" deste
artigo.

§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
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remuneração percebida pelo servidor na data da publicação do decreto
que as estabelecer.

§ 20 - 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 dê sua
publicação, após notícia prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.

Art. 48 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de bargo
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 leiL bem
como do decreto a que se refere o art. 47.	 P1

§ 1° - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
somente produzirão efeito 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.

§ 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 efetivâdo 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 ol"caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 2° - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "capüf' deste
artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que tr&tam os

Wk



1281

arts. 40 e 45.
§ 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. 42 e 47 e mantida a identificação como "função pública",
com a mesma denominação do cargo em que for posicionado.

§ 40 - A função pública de que trata o § 3 0 deste artigo será extinta com
a vacância.

§ 50 - o quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° deste artigo e
das funções públicas de que trata o § 3 0 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 da 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 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:

- quarenta horas para os servidores da FUNED;
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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 da publicação desta lei
IV - doze, dezesseis, vinte, vinte e quatro ou trinta horas paça os

servidores da FHEMIG, conforme a situação de cada servidor na data da
publicação desta lei.

§ 3°- Os servidores lotados, na data da publicação desta lei, no Quadro
de Pessoal da HEMOMINAS, em virtude da aplicação do disposto na Lei
n° 10.254, de 20 de julho de 1990, ou provenientes da FHEMIG e
absorvidos pelo Quadro de Pessoal da 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 da publicação do decretà 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 da 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 Hematolbgia e
Hemoterapia, poderão optar, no prazo de noventa dias contados dá data
da publicação do decreto que estabelecer as regras de posicionarento,
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.

§ 50 - Os servidores lotados, na data da 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 da publicação do decreto que estabelecer as reàras de
posicionamento, por carga horária de trabalho semanal de vinte e quatro
horas, com tabela de vencimento proporcional à carga horária.

§ 6° - As horas correspondentes ao exercício de serviço extraordinário
i.

Wk



1283

pelos servidores que fizerem a opção de que tratam os § 40 e 50 deste
artigo ou o parágrafo único do art. 9° serão reduzidas na mesma
proporção do aumento da carga horária.

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo 1

(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei n o , de de de 2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

1.1 - Estrutura das Carreiras da Secretaria de Estado de Saúde - SES
1.1.1 - Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.1.1" foi publicada na edição do 'Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.1.2 - Técnico de Atenção à Saúde
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.12" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1. 1.3 - Técnico de Gestão da Saúde
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 9.1.3" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1. 1.4 - Analista de Atenção à Saúde
Carga horária de trabalho: 20, 24 ou 30 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.14" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.1.5 - Especialista em Políticas e Gestão da Saúde
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.15" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.2 - Estrutura das Carreiras da Fundação Hospitalar do Estado de

Minas Gerais - FHEMIG
1.2.1 - Auxiliar de Apoio da Saúde
Carga horária de trabalho: 20 ou 30 horas semanais
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*, A tabela referente ao item 1.2.1" foi publicada na edição do "Diário
do Legislativo" de 15.12.2004.

1.2.2 - Técnico Operacional da Saúde
Carga horária de trabalho: 16 ou 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.22" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.2.3 - Assistente de Enfermagem
Carga horária de trabalho: 20 ou 30 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.2.3" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.2.4 - Analista de Gestão e Assistência à Saúde
Carga horária de trabalho: 20, 24 ou 30 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.24" foi publicada na edição do 'Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.2.5 - Enfermeiro
Carga horária de trabalho: 20 ou 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.25" foi publicada na edição do 'Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.2.6 - Médico
Carga horária de trabalho: 12, 20 ou 24 horas semanais

A tabela referente ao item 1.2.6" foi publicada na edição do íDiário
do Legislativo" de 15.12.2004.

1.3 - Estrutura das Carreiras da Fundação Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS

1.3.1 - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
- A tabela. referente ao item "1.3.1" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.3.2 - Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.32" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.

ri &----
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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 na edição do "Diário
do Legislativo" de 15.12.2004.

1.3.4 - Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia
Carga horária de trabalho: 20, 24 ou 30 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.34" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.4 - Estrutura das Carreiras da Fundação Ezequiel Dias - FUNED
1.4.1 - Auxiliar de Saúde e Tecnologia
Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
* A tabela referente ao item "1.4.1" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.4.2 - Técnico de Saúde e Tecnologia
Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.42" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.4.3 - Analista de Saúde e Tecnologia
Carga horária de trabalho: 20, 24, 30 ou 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.4.3" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 4 0 da Lei n°, de de 2004)
Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Saúde
II. 1 - Atribuições dos Cargos das Carreiras da Secretaria de Estado de

Saúde - SES
1 - Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde: executar atividades

técnicas e administrativas de apoio à gestão e assistência à saúde,
compatíveis com o nível fundamental de escolaridade, no âmbito de
atuação do Sistema Único de Saúde em Minas Gerais - SUS-MG -' nos
termos da legislação vigente.
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2 - Técnico de Atenção à Saúde: executar atividades técnicas e
administrativas compatíveis com o nível médio de escolaridade, no
âmbito de atuação do SUS-MO, nos termos da legislação vigente.

3 - Técnico de Gestão da Saúde: executar atividades técnicas e
administrativas compatíveis com o nível médio de escolaridade, no
âmbito de atuação do SUS-MG, nos termos da legislação vigente,, bem
como atividades compatíveis com o nível médio de complexidade
relacionadas ao exercício de funções de vigilância sanitária, auditoria
assistencial e epidemiologia.

4 - Analista em Atenção à Saúde: executar atividades técni4as e
administrativas compatíveis com o nível superior de escolaridade,
relativas à gestão e assistência no âmbito de atuação do SUS-MG nos
termos da legislação vigente.

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, gbstão,
regulação, vigilância sanitária, auditoria assistencial e epidemiologia, bem
como outras atividades pertinentes à respectiva área de formação
profissional, no âmbito do SUS-MO, nos termos da legislação vigente.

11.2 - Atribuições dos Cargos das Carreiras da FHEMIG
1 - Auxiliar de Apoio da Saúde: executar atividades de ;apoio

respeitando as especificidades de cada profissão ou função, nas áreas de
manutenção geral, nutrição, lavanderia, costura, apoio administrativo e
assistencial, bem como outras atividades compatíveis com ci nível
fundamental de escolaridade, no âmbito de atuação da FHEMIG.

2 - Técnico Operacional da Saúde: executar atividades de suporte
compatíveis com o nível intermediário de escolaridade nas áreas
administrativas ou assistenciais no âmbito de atuação da FHEMIG, de
acordo com as especificidades da formação técnico-profissional ou
função exercida.

3 - Assistente de Enfermagem: executar atividades e ações de
enfermagem e desempenhar tarefas auxiliares, de acordo com as
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especificidades da formação técnico-profissional, compatíveis com os
níveis fundamental e médio de escolaridade, nas unidades de atenção à
saúde da FHEMIG.

4 - Analista de Gestão e Assistência à Saúde: executar atividades de
gestão, promoção e assistência à saúde, planejamento, assessoramento,
coordenação, supervisão, pesquisa e execução de serviços técnicos e
administrativos, bem como outras atividades compatíveis com o nível
superior de escolaridade, no âmbito de atuação da FHEMIG, de acordo
com as especificidades da formação técnico-profissional ou função
exercida.

5 - Enfermeiro: executar, desempenhar tarefas auxiliares, planejar,
coordenar, supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem, em
diferentes níveis de complexidade nas unidades de atenção à saúde da
FHEMIG, bem como participar de programas voltados para a saúde
pública.

6 - 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 da Medicina aceitos e reconhecidos cientificamente; praticar
atos cirúrgicos e correlatos; emitir laudos e pareceres, participar de
processos educativos e de vigilância em saúde; planejar, coordenar,
controlar, analisar e executar atividades de atenção à saúde individual e
coletiva.

II. 3 - Atribuições dos Cargos das Carreiras da Fundação HEMOMINAS
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 HEMOMINAS.

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 hernoterapia,
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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 HEMOMINAS.

3 - Analista de Hematologia e Hemoterapia: executar ativkdades
especificas da sua formação técnico-profissional na área de hematologia
e hemoterapia, bem como atividades de planejamento, análise, avaliação,
execução, coordenação e controle de programas, projetos e atividades de
suporte, bem como outras atividades compatíveis com o nível supe'r'ior de
escolaridade, no âmbito de atuação da HEMOMINAS.

4 - Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia: participar d& todos
os atos pertinentes ao exercício da Medicina nas unidades da
HEMOMINAS, aplicando os métodos aceitos e reconhecidos
cientificamente; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar
atividades de atenção à saúde individual e coletiva; planejar, coordenar e
executar atividades de ensino, treinamento e pesquisa, bem como
desempenhar outras tarefas que exijam a aplicação de conhecimentos
especializados de Medicina, no âmbito de atuação da HEMOMINAS.

11.4 - Atribuições dos Cargos das Carreiras da FUNED
1 - Auxiliar de Saúde e Tecnologia: executar atividades de apoio

administrativo e logístico às tarefas específicas desenvolvidas nas áreas
de atenção básica, promoção e assistência à saúde, bem com& outras
atividades correlatas, compatíveis com o nível fundamental de
escolaridade, sob supervisão técnica, no âmbito de atuação da FUNED.

2 - Técnico de Saúde e Tecnologia: exercer atividades de suporte
técnico e administrativo nas áreas de gestão, planejamento, elabbração,
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 FUNED.

3 - Analista de Saúde e Tecnologia: realizar pesquisas de
desenvolvimento científico e tecnológico, executar atividades de.! ensino,
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pesquisa e extensão no campo da saúde pública, pesquisar e produzir
medicamentos, realizar análises laboratoriais no campo da prevenção, da
promoção e da 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 § 5 1 do art. 49 da Lei n° , de de 2004)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n°
49/2001 e Funções Públicas Não Efetivados do Grupo de Atividades de

Saúde
* A tabela referente ao Anexo III foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
Anexo IV

(a que se referem os arts. 42, 49 e 50 da Lei n°, de de de 2004)
Tabelas de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde
IV.1 - Tabela de Correlação das Carreiras da Secretaria de Estado de

Saúde - SES
- A tabela referente ao item 1V.1" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
IV.2 - Tabela de Correlação das Carreiras da FHEMIG
* A tabela referente ao item 1V2" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
lV.3 - Tabela de Correlação das Carreiras da Fundação HEMOMINAS

A tabela referente ao item "lV.3" foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 15.12.2004.

IV.4 - Tabela de Correlação das Carreiras da Fundação Ezequiel Dias
* A tabela referente ao item 1V4" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.338/2003

Comissão de Administração Pública

kA
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Relatório
De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por

meio da Mensagem n° 145/2003, o projeto de lei em epígrafe 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.

Aprovada, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de Fiscalizàção
Financeira e Orçamentária, retorna a matéria a esta Comissão ara
receber parecer de 20 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 trata do Plano de Carreira do Pessoal do
Grupo de Atividades de Seguridade Social, compreéndendo o Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -e o
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais - IPSM -, nos termos do disposto no art. 50 da Emenda à
Constituição do Estado n° 57, de 2003.

A proposição transforma diversas classes de cargos em carreiras,
reunindo servidores com formações profissionais distintas. Assim, as 86
modalidades de classes de cargos do IPSEMG ficam transformadas êrn 3
carreiras específicas, e as 6 modalidades de classes de cargos do ISM
em apenas 3, tornando mais abrangentes as definições das atribuições
de cada cargo.

Para adequar o projeto à técnica legislativa, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo no 1, nele inserindo as
propostas apresentadas pelo Governador do Estado por meio das
emendas constantes na Mensagem n°228, de 1°/6/2004.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária apresentou a
Emenda n° 1 para substituir a expressão "Grupo de Atividades de Saúde
e de Previdência Social" pela expressão "Grupo de Atividades i . de
Seguridade Social".

k Al
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No entanto, ainda são necessárias alterações relativas à jornada
semanal de trabalho das carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, de
Auxiliar Geral de Seguridade Social e de Analista de Gestão de
Seguridade Social, o que fazemos por meio da Emenda n° 1.

Para suprimir o art. 8 0, apresentamos a Emenda n° 2.
Quanto ao requisito de escolaridade para as carreiras de Analista de

Seguridade Social e de Analista de Gestão de Seguridade Social,
apresentamos a Emenda n° 3 para alterá-lo para pós-graduação "lato
sensu" ou pós-graduação "stricto sensu", por meio da substituição das
respectivas tabelas. No que conceme às atribuições das carreiras cujos
cargos estão lotados no IPSM, apresentamos a Emenda n° 4.

Por fim, procedeu-se a correção ortográfica no "caput" do art. 8 0 do
vencido, com o objetivo de sanar erro material nele verificado.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 1.338/2003 na forma do vencido no 1° turno, com as
Emendas nos 1 a 5, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se aos incisos 1 e II do art. 9° e ao art. 40 a seguinte redação,

incluindo-se, no subtítulo 2.3 do Anexo 1, o número 20 na jornada
semanal de trabalho da carreira de Analista de Gestão de Seguridade
Social e alterando-se, nos subitens 1.1.1 e 1.21, nas Carreiras de Auxiliar
de Seguridade Social e de Auxiliar Geral de Seguridade Social, a jornada
semanal de trabalho para 30 horas:

"Art. 9° - ................................
- trinta ou quarenta horas, conforme determinar o edital do concurso

público, para os cargos das carreiras de Técnico de Seguridade Social e
de Assistente Técnico de Seguridade Social;

II - vinte, trinta ou quarenta horas, conforme determinar o edital do
concurso público, para os cargos das carreiras de Analista de Seguridade
Social e de Analista de Gestão de Seguridade Social.".
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Art. 40— A jornada semanal de trabalho dos servidores que, na data de
publicação desta lei, forem ocupantes de cargos de provimento âfetivo
transformados em cargos das carreiras instituídas por esta lei será de:

- vinte horas para os servidores ocupantes dos cargos das carreiras de
Analista de Seguridade Social, lotados no IPSEMG, e Analista de Gestão
de Seguridade Social, lotados no IPSM;

II - trinta horas para os servidores ocupantes de cargos das carreiras de
Técnico de Seguridade Social e de Auxiliar de Seguridade Social, lotados
no IPSEMG, e de Assistente Técnico de Seguridade Social e de Auxiliar
Geral de Seguridade Social, lotados no IPSM.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos
servidores que, na data de publicação desta lei, forem detentoiLes de
função pública.".

EMENDA N°2
Suprima-se o art. 8°, renumerando-se os demais.

EMENDA N°3
Substituam-se, no Anexo 1, as tabelas 1.1.3 e 1.2.3, relativas às carreiras

de Analista de Seguridade Social e de Analista de Gestão de Seguridade
Social, respectivamente, pelas tabelas a seguir apresentadas:

Anexo 1
(a que se referem os arts. 1°, 25, 28, 31, 33 e 35 da Lei n°, de de de

2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social do

Poder Executivo
1.1 - Estrutura das carreiras do IPSEMG

l.i.3- Analista de Seguridade Social
Carga horária semanal de trabalho: 20, 30 ou 40 horas
- A tabela referente ao item 1.1.3" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.

1.2 - Estrutura das carreiras do IPSM

rÀ



1293

1.2.3 - Analista de Gestão de Seguridade Social
Carga horária semanal de trabalho: 20, 30 ou 40 horas
* A tabela referente ao item 1.2.3" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
EMENDA N°4

Substituam-se, no Anexo II, na tabela 11.1, as atribuições da carreira de
Analista de Seguridade Social pelas atribuições a seguir:

Anexo II
(a que se refere o art. 4 0 da Lei n ° , de de de 2004)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de
Seguridade Social do Poder Executivo

11.1 - Atribuições Gerais dos Cargos Lotados no Quadro de Pessoal do
IPSEMG

A tabela referente ao item "11.1" foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 15.12.2004.

EMENDA N°5
Substituam-se, na tabela 11.2, 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 li
(a que se refere o art. 4 0 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
1 PSM

* A tabela referente ao item 112" foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 15.12.2004.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Marlos Fernandes -

Jô Moraes.
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Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.338/2003

Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social do
Poder Executivo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo 1

Disposições Gerais
Art. l o - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras do

Grupo de Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo:
- Analista de Seguridade Social;

II - Técnico de Seguridade Social;
III - Auxiliar de Seguridade Social;
IV - Analista de Gestão de Seguridade Social;
V - Assistente Técnico de Seguridade Social;
VI - Auxiliar Geral de Seguridade Social.
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:

- 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;

111 - 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 definitos 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
provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
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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 das seguintes entidades do Poder Executivo:

- no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG -, cargos das carreiras de Analista de Seguridade
Social, Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de Seguridade Social;

II - no Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais - IPSM -, cargos das carreiras de Analista de Gestão de
Seguridade Social, Assistente Técnico de Seguridade Social e Auxiliar
Geral de Seguridade Social.

Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas por
esta lei são as constantes no Anexo II.

Parágrafo único - As atribuições específicas dos cargos das carreiras
instituídas por esta lei serão definidas em regulamento, ouvido o
Conselho Deliberativo do IPSEMG - CODEI - no caso das carreiras cujos
cargos são lotados no Quadro de Pessoal do IPSEMG.

Art. 5 0 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei nos
quadros de pessoal das entidades a que se refere o art. 3 0 será definida
em decreto e fica condicionada à anuência das entidades envolvidas 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,
a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
da SEPLAG.

Art. 60 - 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"
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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 exercíèio de
cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 80 - Dos cargos de provimento em comissão da estrutura
intermediária do IPSM, a que se refere o art. 18 da Lei n° 11.406, 1 de 28
de janeiro de 1994, 70% (setenta por cento) serão exercidos por
servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo.

§ 1° - Do percentual de cargos estabelecido no "caput" deste artigo, um
limite não inferior a 20% (vinte por cento) será exercido por servidores
ocupantes de cargos das carreiras de Analista de Gestão de Seguridade
Social, de Assistente Técnico de Seguridade Social e de Auxiliar Geral de
Seguridade Social.

§ 2° - O cargo de provimento em comissão de Assistente, do Quadro de
Pessoal do IPSM, somente poderá ser exercido por servidor ocupante de
cargo de provimento efetivo das carreiras a que se refere o § 1? deste
artigo.	 1!

Art. 90 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem
em cargo de carreira do Grupo de Atividades de Seguridade Social terão
carga horária semanal de trabalho de:

- trinta ou quarenta horas, conforme determinar o edital do concurso
público, para os cargos das carreiras de Técnico de Seguridade'rSocial,
de Assistente Técnico de Seguridade Social e de Analista de Gestão de
Seguridade Social;

II - vinte, trinta ou quarenta horas, conforme determinar o edital do
concurso público, para os cargos da carreira de Analista de Seguridade
Social.

Capítulo II
Das Carreiras
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Seção 1
Do Ingresso

Art. 10— 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. 11 - 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 Analista de Seguridade Social e de Analista de Gestão de
Seguridade Social;

II - nível intermediário e, se for o caso, habilitação legal especifica,
conforme definido no edital do concurso, para as carreiras de Técnico de
Seguridade Social e de Assistente Técnico de Seguridade Social.

§ l - O CODEI definirá em ato normativo as especializações das
carreiras pertencentes ao Quadro de Pessoal do IPSEMG.

§ 20 - 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 Seguridade
Social e Auxiliar Geral de Seguridade Social.

§ 1° - Os cargos das carreiras a que se refere o "capuf' serão extintos
com a vacância.

§ 20 - Poderão ser criados, por meio de lei, cargos de provimento
efetivo das carreiras de Analista de Seguridade Social, de Técnico de
Seguridade Social e de Assistente Técnico de Seguridade Social em
quantidade proporcional ao número e ao valor do vencimento básico dos
cargos de provimento efetivo extintos das carreiras de Auxiliar de
Seguridade Social e de Auxiliar Geral de Seguridade Social.
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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 de condicionamento físico por testes específicos, 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 especificidadps das
atribuições do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
li - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respóctivos

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 míniia 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.

§ l o - O prazo de validade do concurso será contado a partir da Jata 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;
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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 Seguridade Social, 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. 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.
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Art. 18 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ l o - 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 foi promovido
dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao
percebido pelo servidor no momento da promoção.

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 avliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de progressão
ou promoção, na hipótese de formação complementar ou superior àquela
exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada
com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do disposto
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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. 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 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. 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 § 10 do art. 18 serão
desenvolvidos 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 de
escolaridade lotados no IPSEMG na data da publicação desta lei ficam
transformados em mil seiscentos e oitenta e três cargos de provimento
efetivo de Analista de Seguridade Social, na forma da correlação
estabelecida no Anexo IV, ressalvados os cargos de Advogado.

Ali. 25 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico
de Seguridade Social, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
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procedimentos:
- ficam os cargos de provimento efetivo de nível intermediário de

escolaridade lotados no IPSEMG na data de publicação desta lei
transformados em novecentos e trinta e seis cargos de provimento efetivo
de Técnico de Seguridade Social, na forma da correlação estabelecida no
Anexo IV;

- ficam criados duzentos e dezessete cargos de provimento efetivo de
Técnico de Seguridade Social.

Art. 26 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental de
escolaridade ou com requisito de escolaridade correspondente à 4 a série
do ensino fundamental lotados no IPSEMG na data da publicação desta
lei ficam transformados em dois mil seiscentos e vinte e três cargos de
provimento efetivo de Auxiliar de Seguridade Social, na forma da
correlação estabelecida no Anexo IV, ressalvados os seguintes cargos
vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- um cargo de Armador;
II - vinte e seis cargos de Atendente de Enfermagem;
III - vinte e quatro cargos de Atendente de Consultório Dentário;
IV - dezenove cargos de Auxiliar de Serviços Administrativos;
V - vinte cargos de Auxiliar de Serviços Gerais;
VI - dezessete cargos de Auxiliar de Serviços Hospitalares e

Odontológicos;
VII - dois cargos de Carpinteiro;
VIII - treze cargos de Costureiro;
IX - vinte cargos de Cozinheiro;
X - onze cargos de Garçom;
XI - quinze cargos de Motorista;
XII - quatorze cargos de Pedreiro;
XIII— setenta e seis cargos de Porteiro;
XIV - dez cargos de Servente;
XV - cinco cargos de Auxiliar de Almoxarife;
XVI - vinte cargos de Recepcionista;
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XVII - vinte e sete cargos de Auxiliar de Enfermagem;
XVIII - dois cargos de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho;
XIX - oito cargos de Auxiliar de Escritório;
XX - dezoito cargos de Auxiliar de Fisioterapia;
XXI - quarenta e cinco cargos de Auxiliar de Laboratório;
XXII - dois cargos de Auxiliar de Microfilmagem;
XXIII— três cargos de Bombeiro;
XXIV - um cargo de Bombeiro Hidráulico;
XXV - dois cargos de Caldeireiro;
XXVI - um cargo de Chaveiro;
XXVII - um cargo de Datilógrafo;
XXVIII - dois cargos de Desenhista Projetista;
XXIX - dois cargos de Eletricista;
XXX - um cargo de Eletricista de Manutenção;
XXXI - duzentos e trinta e seis cargos de Escriturário;
XXXII - um cargo de Ferramenteiro;
XXXIII - um cargo de Marceneiro;
XXXIV - nove cargos de Operador de Câmara Escura;
XXXV - treze cargos de Operador de Eletrocardiógrafo;
XXXVI - quatro cargos de Operador de Eletroencefalógrafo;
XXXVII - quatro cargos de Pintor;
XXXVIII - nove cargos de Reparador de Equipamentos e Instalações;
XXXIX - dois cargos de Serralheiro;
XL - um cargo de Supervisor Técnico de Máquina de Escritório;
XLI - seis cargos de Técnico de Manutenção;
XLII - vinte e cinco cargos de Técnico de Prótese Dentária;
XLIII - um cargo de Técnico em Máquina de Escrever;
XLIV - um cargo de Técnico Mecânico;
XLV - quatorze cargos de Telefonista.
Art. 27 - Os cargos de provimento efetivo de nível superior de

escolaridade lotados no IPSM na data da publicação desta lei ficam
transformados em três cargos de provimento efetivo de Analista de

rÀ"



1304

Gestão de Seguridade Social, na forma da correlação estabelecida no
Anexo IV.

Art. 28 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Assistente Técnico de Seguridade Social, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível intermediário de
escolaridade lotados no IPSM na data de publicação deta lei
transformados em oitenta e dois cargos de provimento efetivo de Técnico
de Seguridade Social, na forma da correlação estabelecida no Anexo IV;

II - ficam criados doze cargos de provimento efetivo de Assistente
Técnico de Seguridade Social.

Art. 29 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamehtal de
escolaridade ou com requisito de escolaridade correspondente à 4 a série
do Ensino Fundamental lotados no IPSM na data da publicação désta lei
ficam transformados em quinze cargos de provimento efetivo de Auxiliar
Geral de Seguridade Social, na forma da correlação estabeledida no
Anexo IV, ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento efetivo,
que ficam extintos:

- onze cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços Gõrais;
II - quatro cargos de provimento efetivo de Motorista;
III - um cargo de provimento efetivo de Oficial de Serviços Gerais;
IV - quatro cargos de provimento efetivo de Agente de Administráção.
Art. 30 - A identificação dos cargos de provimento efetivo

transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreta!
Art. 31 - Os servidores que, na data de publicação desta lei; forem

ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado nas entidades
relacionadas no art. 30 serão enquadrados na estrutura estabelecida no
Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no Anexo IV.

Art. 32 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado nas entidades relacionadas no art.
3° será concedido o direito de optar por não ser enquadrado na estrutura
das carreiras instituídas por esta lei, observado o seguinte:
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- a opção a que se refere o "caput' deverá ser formalizada por meio
de requerimento escrito, dirigido ao titular da entidade de lotação do
cargo ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o "caput" 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. 33 - Na ocorrência da opção prevista no art. 32, a transformação,
nos termos dos arts. 24 a 29 desta lei, do cargo ocupado pelo servidor em
cargo de carreira constante no Anexo 1 somente se efetivará após a
vacância do cargo original.

Art. 34 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas carreiras
instituídas por esta lei, nos termos do art. 31, bem como ao que fizer a
opção de que trata o art. 32, o direito previsto no art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 35 - 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.

§ 20 - Poderão ser incorporados, nas tabelas de vencimento básico a
que se refere o "caput', o abono de que trata a Lei Delegada n° 38, de 26
de setembro de 1997, e a Parcela Remuneratória Complementar de que
trata a Lei Delegada n° 41, de 7 de junho dê 2000, desde que haja
disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 36 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a
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que se refere o art. 31 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
da lei de que trata o art. 35, e abrangerão critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupador pelo
servidor;

- o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado por
esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebida pelo
servidor na data da publicação do decreto a que se refere o 'caput"i deste
artigo.

§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do decreto
que as estabelecer.

§ 20 - 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. 37 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de
cargos de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que trata
o art. 31 somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer a
tabela de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei, bem
como do decreto a que se refere o art. 36.

§ 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 posicionámento
de que trata o "caput" deste artigo, será mantido o valor do vencimento
básico percebido pelo servidor ocupante de cargo das c&reiras
instituídas por esta lei na data de publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento, acrescido das vantagens previ&tas na
legislação vigente.

§ 30 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
serão formalizados por meio de resolução conjunta:

- do Presidente do IPSEMG e do Secretário de Estâdo de
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Planejamento e Gestão, para o posicionamento nas carreiras do
IPSEMG;

II - do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e
do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, para o
posicionamento nas carreiras do IPSM.

Art. 38 - 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 ais. 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.

§ 20 - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput" deste
artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os
ais. 31 e 36.

§ 30 - 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 ais. 31 e 36 e mantida a identificação como "função
pública", com a mesma denominação do cargo em que for posicionado.

§ 40 - A função pública de que trata o § 3 0 deste artigo será extinta com
a vacância.

§ 50 - O quantitativo dos cargos a que se refere o 10 e das funções
públicas de que trata o § 30 deste artigo é o constante no Anexo III.

Art. 39 - 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
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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. 32, com as mesmas regras estabelecidas para o
servidor ativo.

AI. 40 - 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 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:

- quarenta horas, para os servidores do IPSM;
II - vinte ou trinta horas, para os servidores do IPSEMG, conforme a

situação de cada servidor na data de publicação desta lei.
Art. 41 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo 1
(a que se referem os arts. 1°, 25, 28, 31, 33 e 35 da Lei n o , de de de

2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social do

Poder Executivo
1.1 - Estrutura das carreiras do IPSEMG
1.1.1 - Auxiliar de Seguridade Social
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
- A tabela referente ao item 1.1.1" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.1.2 - Técnico de Seguridade Social
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
- A tabela referente ao item 1.12" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.1.3 - Analista de Seguridade Social
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Carga horária semanal de trabalho: 20, 30 ou 40 horas
A tabela referente ao item 1.1.3" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.2 - Estrutura das carreiras do IPSM
1.2.1 - Auxiliar Geral de Seguridade Social
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
*• A tabela referente ao item 1.2.1" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.2.2 - Assistente Técnico de Seguridade Social
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
•.. A tabela referente ao item 1.22" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
1.2.3 - Analista de Gestão de Seguridade Social
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* A tabela referente ao item 1.2.3" foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 15.12.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 4 0 da Lei n° , de de de 2004)
Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Seguridade Social do Poder Executivo
11.1 - Atribuições Gerais dos Cargos Lotados no Quadro de Pessoal do

IPSEMG
* A tabela referente ao item "11.1" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
11.2 - Atribuições Gerais dos Cargos Lotados no Quadro de Pessoal do

1 PSM
* A tabela referente ao item 112" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
Anexo III

(a que se refere o § 5° do art. 38 da Lei n° ,de de de 2004)
Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à

Constituição n°49, de 13 de junho de 2001, e das Funções Públicas Não
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Efetivadas do Quadro de Pessoal do IPSEMG
- A tabela referente ao Anexo III foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
Anexo IV

(a que se referem os arts. 31, 38 e 39 da Lei n° , de de de 2004)
Tabelas de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de

Seguridade Social do Poder Executivo
lV.1 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais - IPSEMG
* A tabela referente ao item 1V1" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
IV.2 - Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de

Minas Gerais - IPSM
* A tabela referente ao item 1V2" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.346/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.34612003, de autoria do Governador do Estado,
institui e estrutura as carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual -
AFRE - e de Especialista em Tributação e Arrecadação - ET A1 - do
Quadro de Pessoal do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação da Secretaria de Fazenda.

A matéria foi aprovada em 1 0 turno na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Administração Pública.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 20 turno, no
âmbito de sua competência, e elaborar a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por objetivo instituir e estruturar as

carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE - e de Espkialista
em Tributação e Arrecadação - ETA -, do Quadro de Pessoal do Grupo
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de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação da Secretaria de
Fazenda.

Conforme já se disse, a Comissão de Administração Pública ofereceu o
Substitutivo n° 1 aprovado em 1° turno no Plenário.

O texto ora em apreciação, além de ser o produto de ampla discussão
entre os poderes públicos estaduais e as categorias de servidores
interessadas, prima pelo rigor técnico, atende a reivindicações legítimas
do corpo funcional do Executivo e contribui para a melhoria na qualidade
das prestações estatais. Afinal, conforme mencionado pela Comissão de
Administração Pública, no seu parecer para o 1° turno, "os planos de
carreira atendem, sobretudo, a uma exigência de eficiência
administrativa. E preciso haver regras que atestem o desempenho do
servidor, premiando aqueles que cumprem adequadamente as suas
funções. Mecanismos dessa natureza estimulam o agente público, na
medida em que incentivam o seu aprimoramento profissional e
contribuem para que os bons servidores permaneçam na administração
pública, o que resulta em mais eficiência e eficácia na prestação dos
serviços públicos".

Conforme comentamos anteriormente, do ponto de vista financeiro e
orçamentário, o projeto não apresenta, neste primeiro momento, impacto
sobre os cofres públicos, visto que a implementação dos planos de
carreira não se dará de forma imediata após a aprovação projeto, pois
dependerá de lei que fixe o vencimento das carreiras instituídas, bem
como do decreto que estabelecerá os critérios para o enquadramento na
nova carreira. Assim, na ocasião da discussão da remuneração dos
cargos que compõem a carreira, esta Comissão terá condições de
detalhar a repercussão financeira e orçamentária que a sua implantação
ocasionará.

No intuito de aperfeiçoar o projeto, apresentamos ao final de nosso
parecer as Emendas n

o
s 1 a 11.

Conclusão
Em face da argumentação aduzida, opinamos pela aprovação, no 2°

rs
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turno, do Projeto de Lei n° 1.346/2003, na forma do vencido em 1° turno,
com as seguintes Emendas n°s 1 a 11.

EMENDA N°1
Suprima-se o § 3° do art. 40, renumerando-se o § 4°.

EMENDA N°2
Suprima-se o parágrafo único do art. 5 0 .	 Ir

EMENDA N°3
Dê-se ao § 6 0 do art. 16 a seguinte redação e acrescente-se ao mesmo

artigo os seguintes § 7° e 8°:
"Art. 16- ...............................
§ 6° - O número de cargos de um mesmo nível das carreiras de Auditor

Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário não ultrapassará o
limite de 40% (quarenta por cento) do total de cargos da carreira.

§ 71 - O processo de promoção nas carreiras de Auditor Fiscal da
Receita Estadual e de Gestor Fazendário será precedido da apuraão do
número de vagas disponíveis em cada nível das carreiras, observado o
limite estabelecido no § 6 0 deste artigo.

§ 80 - Se o número de servidores aptos para promoção nas carreiras de
Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário for superior ao
número de vagas disponíveis no nível da carreira ao qual pretendem ser
promovidos, serão utilizados os seguintes critérios de desempate:

- a maior média de resultados obtidos nas avaliações de desempenho
no respectivo período aquisitivo;

II - a maior pontuação obtida na prova de conhecimento técnico e de
legislação tributária a que se refere o § 3 0 deste artigo;

III - o maior tempo de serviço no nível;
IV - o maior tempo de serviço na carreira;
V - o maior tempo de serviço na Secretaria de Estado de Fazenda;
VI - o maior tempo no serviço público estadual;
VII - o maior tempo no serviço público;
VIII - a idade mais avançada.".

EMENDAN°4
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Dê-se ao art. 26 a seguinte redação:
"Art. 26 - Ficam extintos oito cargos vagos de provimento efetivo de

Técnico de Atividade Fazendária lotados na Secretaria de Estado de
Fazenda.".

EMENDA N°5
Dê-se ao "caput" do art. 29 a seguinte redação:
"Art. 29 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante

de cargo de provimento efetivo lotado na Secretaria de Estado de
Fazenda será concedido o direito de optar por não ser enquadrado, na
forma da correlação estabelecida no item IV.1 do Anexo IV, na estrutura
das carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor
Fazendário, observado o seguinte:".

EMENDA N°6
Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 30, renunerando-se os demais

e procedendo-se às adaptações necessárias nos arts. 30 e 31 e no
parágrafo único do art. 36 do vencido.

"Art. 30 - Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das
classes constantes no item IV.2 do Anexo IV lotado na Secretaria de
Estado de Fazenda na data de publicação desta lei será concedido o
direito de optar por:

- não ser enquadrado, na forma da correlação estabelecida no subitem
IV.2 do Anexo IV, na estrutura das carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e
Finanças;

II - ter seu cargo transformado em cargo de provimento efetivo das
carreiras de Agente Governamental ou de Gestor Governamental de que
trata a lei que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Gestão,
Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais, respeitado o
nível de escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor na data de publicação desta lei.

§ 1° - A opção a que se refere o "caput" deverá ser formalizada por meio
de requerimento escrito, dirigido ao titular do órgão de lotaçâo do cargo



1314

ocupado pelo servidor;
§ 2° - O prazo para a opção a que se refere o "caput" será de noyenta

dias contados da data da publicação do decreto que estabelecer as
regras de posicionamento.

§ 30 - O servidor que não fizer uma das opções de que trata o "àapuf'
será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura das
carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças ou de
Analista Fazendário de Administração e Finanças, conforme a correlação
estabelecida no Anexo IV, na forma de regulamento.

§ 4° - O quantitativo de cargos efetivos das carreiras de Analista
Fazendário de Administração e Finanças e de Técnico Fazendá rio de
Administração e Finanças, constante no Anexo 1, e o das carreiras de
Agente Governamental e de Gestor Governamental, de que trata a lei que
institui as carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento,
Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais, não será alterado em
decorrência das opções a que se refere o "caput".".

EMENDA N°7
Insira-se, no nível IV e V do item 1.3 do Anexo 1, o nível de escolaridade

"superior" .
EMENDA N°8

Dê-se às alíneas "b" e "c" e aos itens 1 e 5 da alínea "d" do subtítülo 11.2
do Anexo II a seguinte redação:

"ANEXO II
11.2 - .........................
b) desenvolver atividades preparatórias à ação fiscalizadorá, sob

supervisão do Auditor Fiscal da Receita Estadual, inclusive em regime de
plantão no Posto de Fiscalização;

c) auxiliar o Auditor Fiscal da Receita Estadual no desempenho de suas
atribuições privativas, estendendo-se ao sistema de plantão, inclusive nos
Postos de Fiscalização;

d) .............................
1 - da manutenção de informações cadastrais, inclusive realizando

rÂl
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diligências que não caracterizem procedimento de fiscalização, na forma
de regulamento;

5 - da avaliação e cálculo do ITCD, na forma de regulamento.".
EMENDA N°9

Substitua-se, no quadro de cargos de provimento em comissão de
recrutamento limitado constante no Anexo V, as unidades de exercício
"SLT" E "5V pela unidade de exercício "SUTRI".

EMENDA N°10
Dê-se à alínea "b" e à alínea "e" do subtítulo 1.2 do Anexo II a seguinte

redação:
ANEXO II

1 .2 - ...............................
b) executar procedimentos fiscais objetivando verificar o cumprimento

das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, praticando todos os atos
definidos na legislação específica, incluídos os relativos à apreensão de
mercadorias, livros, documentos e arquivos e meios eletrônicos ou
quaisquer outros bens e coisas móveis necessárias a comprovação de
infração a legislação tributária;.

e) proceder à orientação do contribuinte no tocante aos aspectos
fiscais;".

EMENDA N°11
Dê-se aos subtítulos 11.3 e 11.4, do Anexo li 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 pela 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 necessário ao desenvolvimento das
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atividades de Tributação, Fiscalização, Arrecadação e Finançds da
Secretaria de Estado da Fazenda.

11.4 - As atribuições relativas às atividades inerentes à Tributação,
Fiscalização, Arrecadação e Finanças desenvolvidas pela Secretdi-ia de
Estado da Fazenda, especialmente emitir pareceres e apresentar
relatórios de trabalho; realizar pesquisas, estudos, análises,
planejamento, implantação, supervisão, coordenação e controle de
trabalho; elaborar projetos e planos e implementar sua execução; exercer
atividades inerentes às competências da unidade em que estiver lotado,
compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o nível do cargo.".

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

Sebastião Helvécio - Doutor Viana.	 O
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Sebastião Helvécio - Doutor Viana.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.346/2003

Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização
e Arrecadação do Poder Executivo e as carreiras de Técnico Faz6ndário
de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração
e Finanças.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo 1

Disposições Gerais
Art. 1°- Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras:

- Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE -;
II - Gestor Fazendário - GEFAZ -;
III - Técnico Fazendário de Administração e Finanças;
IV - Analista Fazendário de Administração e Finanças.
§ l ' - As carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor

Fazendário integram o Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e

rÃ'
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Arrecadação do Poder Executivo.
§ 2° - 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:

- 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
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 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
exclusivamente no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de
Fazenda.

Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas por
esta lei são as constantes no Anexo II.

§ l 0 - As atribuições específicas dos cargos das carreiras instituídas por
esta lei serão definidas em regulamento.

§ 20 - As atribuições dos cargos das carreiras de Auditor Fiscal da
Receita Estadual e de Gestor Fazendário possuem natureza de atividade
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exclusiva de Estado.
§ 30 - As condições do exercício das atribuições dos cargos das

carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazerdário,
em especial as relacionadas a ações de fiscalização, serão definidas em
regulamento.

§ 40 - O Auditor Fiscal da Receita Estadual concluirá o trabalho fiscal
iniciado, salvo se houver determinação diversa da chefia imediata,
comunicada em ordem de serviço.

Art. 50 - São vedadas a mudança de lotação de cargos das carreiras
instituídas por esta lei e a transferência de seus ocupantes para os
demais órgãos e entidades da administração pública estadual.

Parágrafo único - No caso de extinção ou criação de órgão ou entidade,
a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Art. 6° - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras de que
trata 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.

Parágrafo único - O servidor pertencente à carreira de Auditor Fiscal da
Receita Estadual ou de Gestor Fazendário cedido na forma prevista no
"caput" deste artigo não perceberá a Gratificação de Estímulo à Produção
Individual - GEPI -, prevista na Lei n° 6.762, de 23 de dezembro de 1975.

Art. 70 - 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.

§ 1° - As carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor
Fazendário terão regime de dedicação exclusiva, até mesmo Iquando
estabelecido o sistema de rodízio de períodos diurnos e noturnos.!

§ 2° - Ao servidor submetido ao regime de que trata o § 1° deste artigo
é vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, exceto a
docência, desde que haja compatibilidade de horário e não implique
prejuízo ao desempenho das atribuições de seu cargo.

rs
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Art. 80 - Os cargos de provimento em comissão de recrutamento
limitado da Secretaria de Estado de Fazenda constantes no Anexo V
desta lei são de livre nomeação e exoneração, observadas as exigências
quanto ao cargo ocupado pelo servidor, conforme estabelecido no mesmo
anexo.

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 público, para
as carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual, de Gestor Fazendário
e de Analista Fazendário de Administração e Finanças;

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso público,
para a carreira de Técnico Fazendário de Administração e Finanças.

§ 1° - 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 - 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;
111 - curso de formação técnico-profissional, nos termos de regulamento;
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IV - outras etapas a serem definidas em edital, se necessário.
Parágrafo único - As instruções reguladoras do concurso público serão

publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as especificidadés 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; Ii
IV - os critérios de avaliação dos títulos;
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.
Art. 12 - 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.

§ 21 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI eliVil do
parágrafo único do art. 11;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento;
III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de

avaliação médica, nos termos da legislação vigente.
Art. 13 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo do

Poder Executivo do Estado que, em razão de concurso público posterior à
publicação desta lei, ingressar em cargo das carreiras instituídas por esta
lei, com jornada equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração,
incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
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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. 14 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Parágrafo único - O servidor somente poderá se desenvolver nas
carreiras instituídas por esta lei por meio de progressão ou promoção se
comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, bem
como se possuir a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual
pretende ser promovido.

Art. 15 - 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. 16 - 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:

rs
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- 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 fináiceira
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.

§ 30 - Poderá ser realizada prova de conhecimento técnico e de
legislação como parte do processo de promoção nas carreiras de Auditor
Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário, nos termos de
decreto, sendo exigido um aproveitamento mínimo de 50% (cinqüehta por
cento).

§ 40 - A prova de que trata o § 30 terá validade de até três anos, nos
termos de regulamento.

§ 50 - O processo de promoção nas carreiras de Auditor Fiscal da
Receita Estadual e de Gestor Fazendário será realizado, no máxihio, de
dois em dois anos, e será definido em regulamento, respeitado o disposto
nesta lei.

§ 60 - O número de cargos de um mesmo nível não ultrapassará  limite
máximo de 40% (quarenta por cento) do total de cargos na carreira.

Art. 17 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor considerado
apto será posicionado no segundo grau do nível de ingresso na carreira.

Art. 18 - 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.
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Art. 19 - 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 pelo 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
"capuf' deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado
seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer vantagem
pecuniária, salvo para a concessão do Adicional de Desempenho - ADE -
para os servidores das carreiras de Técnico Fazendário de Administração
e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças.

Art. 20 - 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 específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação específica.

Parágrafo único - Nas hipóteses previstas 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 do afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 21 - O curso de formação técnico-profissional a que se refere o
inciso III do "caput" do art. 11 e as atividades de formação e
aperfeiçoamento a que se refere o inciso V do § 1 0 do art. 16 serão
desenvolvidos preferencialmente em parceria com a Escola de Governo
da Fundação João Pinheiro.

ri &--
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Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

Art. 22 - Os cargos de provimento efetivo de Técnico de Tributos
Estaduais lotados na Secretaria de Estado de Fazenda na data de
publicação desta lei ficam transformados em dois mil e cem cargos de
provimento efetivo de Gestor Fazendário, ressalvados mil e sessenta e
nove cargos vagos de provimento efetivo de Técnico de Tributos
Estaduais, que ficam extintos.

Art. 23 - Os cargos de provimento efetivo de Agente Fiscal de Tributos
Estaduais e de Fiscal de Tributos Estaduais lotados na Secretaria de
Estado de Fazenda na data de publicação desta lei ficam transformados
em dois mil e cem cargos de provimento efetivo de Auditor Fiscal da
Receita Estadual, ressalvados cem cargos vagos de provimento .efetivo
de Agente Fiscal de Tributos Estaduais, que ficam extintos.

Art. 24 - Os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, de
Auxiliar de Atividade Fazendária e de Técnico Administrativo lotabos na
Secretaria de Estado de Fazenda na data de publicação desta lei ficam
transformados em setecentos e vinte e seis cargos de provimento'efetivo
de Técnico Fazendário de Administração e Finanças, ressalvados setenta
e sete cargos vagos de provimento efetivo de Auxiliar de Atividade
Fazendária, que ficam extintos.

Art. 25 - Os cargos de provimento efetivo de Analista de Administração,
Analista de Cultura, Analista de Saúde, Analista de Atividade Fazêndária,
Analista de Comunicação Social e Analista de Planejamento lotados na
Secretaria de Estado de Fazenda na data de publicação desta lei ficam
transformados em duzentos e cinqüenta e um cargos de provimento
efetivo de Analista Fazendário de Administração e Finanças, ressalvados
doze cargos vagos de Analista de Atividade Fazendária, quê ficam
extintos.

Art. 26 - Ficam extintos oito cargos vagos de provimento efõtivo de
Técnico de Atividade Fazendária.

Art. 27 - A identificação dos cargos de provimento efetivo transformados

rÁ
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e extintos por esta lei será feita em decreto.
Art. 28 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem

ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado na Secretaria de Estado
de Fazenda serão enquadrados na estrutura estabelecida no Anexo 1,
conforme tabela de correlação constante no Anexo IV.

Art. 29 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado na Secretaria de Estado de
Fazenda 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" deverá ser formalizada por meio de
requerimento escrito, dirigido ao titular do órgão de lotação do cargo
ocupado pelo servidor;

11- 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° - 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.

§ 20 - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma deste
artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.

Art. 30 - Na ocorrência da opção prevista no art. 29, a transformação,
nos termos dos ads. 22 a 25 desta lei, do cargo ocupado pelo servidor em
cargo de carreira constante no Anexo 1 somente se efetivará após a
vacância do cargo original.

Art. 31 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas carreiras
instituídas por esta lei, nos termos do art. 28, bem como ao que fizer a
opção de que trata o ad. 29, o direito previsto no art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 32 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por
esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista no
Anexo 1.
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§ 1° - A lei que fixar as tabelas de vencimento básico estabelecerá os
critérios para a parcela variável da remuneração das carreiras de Auditor
Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário e assegurará uma
política remuneratória equânime para essas duas carreiras.

§ 2° - O vencimento básico dos cargos das carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças, fixado em tabelas distintas, será proporcional
à carga horária de trabalho do servidor.

Art. 33 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadrampnto a
que se refere o art. 28 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
da lei de que trata o art. 32, 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 transformddo 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 "ca puti' deste
artigo;

IV - a remuneração percebida pelo servidor.
§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da

remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do decreto
que as estabelecer.

§ 20 - O texto do decreto que estabelecer as regras de posicionamento
ficará disponível, para consulta pública, na página da SEPIJAG 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. 34 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que trata o art.
28 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. 33.

§ 1 0 - Os atos de posicionamento a que se refere o "capuf' deste artigo
somente produzirão efeitos após sua publicação.
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§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de posicionamento
de que trata o "capuf' 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.

§ 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 Fazenda e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 35 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a Lei
n o 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 de Técnico Fazendário de Administração e
Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças,
observada a correlação estabelecida no Anexo IV desta lei.

§ 10 - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 20 - 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. 28 e 33.

§ 30 - 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 de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças 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. 28 e 33 e mantida a
identificação como "função pública", com a mesma denominação do
cargo em que for posicionado.

§ 40 - A função pública de que trata o § 30 deste artigo será extinta com
a vacância.
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§ 50 - 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 

11 
desta

lei.
Art. 36 - 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. 29 desta lei, com as mesmas regras estabelecidas para
o servidor ativo.

Art. 37 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalhil  dos
servidores que, na data de 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 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:

- quarenta horas, sob regime de dedicação exclusiva, inclusive quando
estabelecido o sistema de rodízio de períodos diurnos e noturnos, kara os
servidores que tiverem seus cargos transformados em cargos das
carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário;

II - trinta ou quarenta horas, para os servidores que tiverem seus cargos
transformados em cargos das carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e Analista Fazendário de Administ?ação e
Finanças, conforme a situação de cada servidor na data de publicação
desta lei.

Art. 38 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo 1
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(a que se referem os arts. 1°, 28, 30 e 32 da Lei n° , de de de 2004)
Estruturas das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,

Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das Carreiras de
Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista

Fazendário de Administração e Finanças
1.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
- A tabela referente ao item "1.1" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
1.2 - Gestor Fazendário - GEFAZ
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
* A tabela referente ao item 12" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
1.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
- A tabela referente ao item 1.3" foi publicada na edição do 'Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
1.4 - Analista Fazendário de Administração e Finanças
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* A tabela referente ao item "1.4" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 4 0 da Lei n° ,de de de 2004)
Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das
Carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de

Analista Fazendário de Administração e Finanças
- A tabela referente ao Anexo II foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
Anexo 1)1

(a que se refere o § 50 do art. 35 da Lei n° ,de de de 2004)
Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à
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Constituição n°49, de 13 de Junho de 2001, e das Funções Públicasnão
Efetivadas da SEF

* A tabela referente ao Anexo III foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 15.12.2004.

Anexo IV
(a que se referem os arts. 28, 35 e 36 da Lei n° , de de de 2004)
Tabelas de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de

Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e dás
Carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de

Analista Fazendário de Administração e Finanças
IV.1 - Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação

do Poder Executivo
- A tabela referente ao item "IV.1" foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 15.12.2004.
lV.2 - Carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finaças e

de Analista Fazendário de Administração e Finanças.
* A tabela referente ao item 1V2" foi publicada na edição do "Dirio do

Legislativo" de 15.12.2004.
Anexo V	 1!

(a que se refere o art. 8 0 da Lei n° , de de de 2004)
Quadro de Cargos de Provimento em Comissão de Recrutamento

Limitado das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação',
Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo

- A tabela referente ao Anexo IV foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 15.12.2004.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.48412004
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Chico Simões, dispõe sobre

o atendimento aos consumidores por parte dos estabelecimentos
comerciais e dá outras providências.

A matéria foi aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1,
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apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Retoma o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 20

turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno, cabendo-nos, ainda,
elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposta em análise busca a consolidação dos direitos assegurados

ao consumidor por meio da Lei n° 8.078, de 11/9/90, na medida em que
disciplina a qualidade da prestação de serviços, por parte dos
fornecedores, particularmente quanto ao acondicionamento dos produtos
adquiridos.

O atendimento do consumidor pelas grandes redes de supermercados
tem sido muito prejudicado em decorrência das enormes filas que se
formam nos caixas eletrônicos, quando do pagamento e empacotamento
dos produtos adquiridos.

Os avanços no que diz respeito aos sistemas de informática, à
etiquetação e à leitura eletrônica dos preços não têm sido suficientes para
garantir a comodidade dos consumidores, que se vêem obrigados a
promover, por conta própria, o empacotamento dos produtos adquiridos.

Esses transtornos sofridos pelos consumidores podem ser minimizados
por meio da aprovação da proposta em análise, que veio a ser
aprimorada quando de seu trâmite pelas comissões a que foi distribuída.

Por outro lado, conforme enfatizado pelo relator do projeto na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o empacotamento, pelo
fornecedor, da mercadoria adquirida está em consonância com a política
de geração de empregos e de inserção dos jovens no mercado de
trabalho, pelo fato de que os serviços dessa natureza exigem habilidade
manual e podem ser executados por pessoas jovens, que certamente
haverão de ser contratadas pelos fornecedores para tal finalidade.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 tumo, do Projeto de Lei

n° 1.484/2004 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
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Vanessa Lucas, Presidente - Antônio Júlio, relator - Fábio Avelar.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.484/2004

Dispõe sobre o acondicionamento de produtos por parte. i dos
fornecedores e dá outras providências.	 Ir

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1° - Ficam os fornecedores obrigados a acondicionar em

embalagem para transporte os produtos adquiridos pelos consumidores
na rede de distribuição.

AI. 20 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às
penalidades de que trata o art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 111 de
setembro de 1990.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.509/2004

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela dá
nova redação aos aIs. 3°, 5° e 6° da Lei n° 13.448, de 10/1/2000, que cria
o Memorial de Direitos Humanos.	 ir

O projeto foi aprovado no primeiro turno com a Emenda n° 1
apresentada por esta Comissão. Vem agora o projeto pata esta
Comissão para receber parecer de 20 turno, nos termos do art. 189, § 10,

c/c o art. 102, V, do Regimento Interno.
Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste precer.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta dá nova redação aos arts. 30 , 50 e 60 da Lei n°

13.448, de 10 de janeiro de 2000, que cria o Memorial de JDireitos
Humanos. A nova redação dada ao art. 3 0 visa a corrigir a nomenclatura
do órgão que se incumbia dessa atribuição pela Lei n° 13.448, de
10/1/2000, - Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos -,
nomeando a Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria Estadual



1333

de Desenvolvimento Social e Esportes, em face da reforma administrativa
promovida pela Lei Delegada n° 49, de 2/1/2003.

O projeto foi aprovado em 1° turno, incorporando-se as alterações ao
art. 5 0 da Lei n° 13.448, de 10/1/2000, propostas pela Emenda n° 1,
apresentada por esta Comissão. Com isso, a nova redação dada ao art.
5° visa a ampliar o escopo informacional acessível na Internet ao
Memorial de Direitos Humanos e aos requerentes dos processos
referentes aos pedidos de indenização às vítimas de tortura praticada por
agente do Estado, a que se refere a Lei n° 13.187, de 20/1/99. Além de
divulgar os documentos constantes nos arquivos do extinto DOPS, serão
divulgados também aqueles constantes nos demais órgãos de polícia
política do Estado. A Lei n° 13.450, de 10/1/2000, já determina a
transferência, para o Arquivo Público Mineiro, não apenas dos arquivos
do DOPS, como também da documentação de outros órgãos de
segurança do Estado, relativas a atividades de polícia política.

Acreditamos que, com essas modificações, o Memorial dos Direitos
Humanos passará a se constituir em um espaço de referência da
memória de luta contra os regimes de exceção, bem como auxiliará na
promoção do ideal democrático, ao possibilitar o acesso à documentação
de posse dos órgãos de polícia política do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de

Lei n° 1.50912004 na forma do Vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha, relator - Roberto Ramos.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.509/2004

Dá nova redação aos arts. 30, 50 e 60 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° - Dê-se a seguinte redação aos arts. 3 0 , 5° e 6° da Lei n° 13.448,

de 10 de janeiro de 2000:
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"Art. 30 - Compete à Subsecretaria de Direitos Humanos da Secrétaria
Estadual de Desenvolvimento Social e Esportes:

- promover e divulgar o Memorial de Direitos Humanos;
II - exercer a guarda permanente do acervo do memorial;
III - manter cadastro centralizado e atualizado do acervo;
IV - garantir o acesso do público ao acervo, para consulta.

Art. 50 - 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 as 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 pelai Lei n°
13.450, de 10 de janeiro de 2000, ficam disponíveis no Memorial de
Direitos Humanos, por meio de acesso pela Internet.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos
processos referentes aos pedidos de indenização previstos pela Lei n°
13.187, de 1999, analisados por comissão especial no âmbito do
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH.

Art. 60 - Fica declarado patrimônio histórico estadual o acervo do
Memorial, que se instalará em Belo Horizonte.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.53012004

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado George Hilton, dispõe sobre a
doação do cordão umbilical dos recém-nascidos.

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado por
esta Comissão, retorna agora o projeto a fim de receber parecerpara o 2°
turno, nos termos do art. 189, § 1°, c/c O art. 102, XI, do Regimento
Interno.

rs
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A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer, nos termos do art.
189, § 1°, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto original estabelece que as parturientes de maternidades e

estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública do Estado de
Minas Gerais e dos demais órgãos de saúde subvencionados pelo Estado
que se manifestarem favoráveis à doação do cordão umbilical dos recém-
nascidos assinarão, após o parto, um termo de doação. Estabelece,
ainda, que o profissional da área de saúde deverá efetuar os
procedimentos necessários à conservação e ao encaminhamento do
cordão umbilical ao Instituto Nacional do Câncer - INCA -, no Rio de
Janeiro.	 -

O Substitutivo n° 1, apresentado por esta Comissão, fez as adequações
necessárias no projeto, tendo em vista que já existe projeto de criação de
banco de sangue de cordão umbilical e placentário em nosso Estado, a
ser implantado como etapa inicial da instalação do Centro de Tecidos
Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO-MG. O mencionado projeto está
em fase de aprovação pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA.

A matéria em comento é de grande importância, visto que, com o banco
de sangue de cordão umbilical e placentário, aumentam as chances de
localização de doadores para os pacientes que necessitam de transplante
de medula óssea. Além disso, as pesquisas com o uso de células-tronco
para tratamento de diversas outras doenças têm avançado muito.

Portanto, não houve necessidade de qualquer reparo no vencido no 1"
turno por parte desta Comissão.

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

1.530/2004, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente e relator - Fahim Sawan - Célio Moreira.

Redação do Vencido no 1° Turno
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PROJETO DE LEI N° 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:	IrArt. 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. 20 - Para atender ao disposto no art. 1° desta lei, o Estado deverá:
- realizar campanhas periódicas de esclarecimento so&re a

necessidade da doação e sobre os procedimentos necessários para sua
realização;

- orientar os profissionais da rede básica de saúde para que, dürante
o pré-natal, as gestantes sejam informadas sobre a possibilidade da
doação;

III - favorecer a criação de programas de treinamento e
desenvolvimento dos recursos humanos envolvidos na coleta do mdterial,
na manutenção e na utilização do banco de sangue de cordão umbilical e
placentário;

IV - prestar apoio técnico às instituições cadastradas para fazer apoleta
do material;

V - incentivar 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.
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Parágrafo único - No desenvolvimento das atividades de que trata este
artigo serão abordados os seguintes aspectos da doação, entre outros: a
confidencialidade, a gratuidade, a finalidade exclusivamente terapêutica,
o consentimento, a seleção de doadoras e o acompanhamento pós-parto.

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.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.573/2004

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Célio Moreira, tem como objetivo
disciplinar a restrição à entrada de consumidores em estabelecimentos e
dá outras providências.

A matéria foi aprovada no 1 0 tumo, na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Retoma o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 20
turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno, cabendo-nos, ainda,
elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
Ao disciplinar a entrada dos consumidores nos estabelecimentos

comerciais, o projeto em epígrafe visa a solucionar um problema
específico, que diz respeito ao acesso às dependências das instituições
financeiras.

Não existe dúvida de que a instalação das portas giratórias com
detectores de metal, nos estabelecimentos bancários, constitui
instrumento de segurança, não apenas para o fornecedor dos serviços,
como também para os próprios usuários, que buscam aquelas instituições
para as movimentações financeiras ou mesmo para pagamento das
contas de consumo, conforme ocorre com as tarifas de energia elétrica,
água e telefone.

O que não pode ser negligenciado, entretanto, é o fato de que, em
diversas ocasiões, o consumidor passa por situações extremamente
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vexatórias, em razão de se ver obrigado a retirar da bolsa, da sacok ou
mesmo do próprio bolso pertences pessoais que disparam o alarme
eletrônico, mas que não representam nenhum risco para a segurança do
estabelecimento ou de seus freqüentadores.

O Substitutivo n° 1, apresentado quando da apreciação da matéria por
esta Comissão, no 1° turno, atende perfeitamente os interesses
defendidos pelo autor da proposição.

A obrigatoriedade da instalação de guarda-volume evitará os
constrangimentos que muitos consumidores suportam no dia-a-dia,
quando se dirigem aos estabelecimentos bancários, pois proporciénará
um meio seguro para que o usuário do serviço não seja obrigado a
passar por uma verdadeira vistoria, antes de adentrar no recinto da
instituição financeira.

Constata-se, pois, que o projeto foi suficientemente aprimorado qãando
da sua tramitação no 1° turno.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei

n° 1.573/2004 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Vanessa Lucas, Presidente - Antônio Júlio, relator - Fábio Avelar.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.573/2004

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 20 da Lei n° 12.971, de 27 de julho de 1998, fica

acrescido do seguinte inciso IV:
"Art.2°- ....................................
IV - guarda-volume para utilização, sem ônus, pelo usuário durante sua

permanência nas dependências da instituição.".
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.65112004

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório
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O projeto de lei em tela, do Deputado Padre João, tem o propósito de
alterar a Lei n° 14.790, de 20/1012003, 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 matéria foi aprovada no V turno, na forma apresentada.
Retorna o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 20

turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.
Fundamentação

A exigência de depósito prévio para atendimento de paciente na rede
hospitalar privada do Estado tem gerado, nos últimos anos, discussões
de toda ordem. Essa é a razão de a Assembléia Legislativa ter editado,
no ano de 2003, a Lei n° 14.790, com o exclusivo propósito de dar fim a
essa controvérsia.

Esperava-se que a mencionada norma jurídica viesse solucionar esse
grave problema que aflige, particularmente, a família das pessoas que
procuram o atendimento médico na rede privada. No entanto, o legislador
preocupou-se, à época, apenas com os pacientes que fossem atendidos
em regime de urgência ou emergência.

Observa-se, pois, que a Lei n° 14.790 solucionou o problema relativo ao
depósito prévio para atendimento e internação nos casos anteriormente
mencionados.

O projeto em exame procura estender essa prerrogativa aos pacientes
que não se encontram em situação de urgência e emergência, o que vai
ao encontro dos interesses da sociedade.

Nunca é demais lembrar que a saúde é dever do Estado e direito de
todos, sendo que os hospitais da rede privada prestam atendimento em
caráter supletivo, devendo, portanto, voltar suas atividades para o
interesse dos usuários dos serviços de saúde, conforme cogitado na
proposta em análise.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei

n° 1.651/2004.

rÃ
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Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Vanessa Lucas, Presidente - Roberto Carvalho, relator - Antônio Júlio -

Fábio Avelar.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.863/2d04

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Vice-Governador, na condição de Governador do Estado em
exercício, fez remeter a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que'tem
por objetivo autorizar a Fundação Caio Martins - FUCAM - a permutar
imóvel com Antônio Vieira do Nascimento.

Aprovada no 1 ° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Corri jssão
de Constituição e Justiça, retorna a proposição a este órgão colegiádo a
fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do art. 189, c/c P art.
102, VII, do Regimento Interno.

Em consonância com o disposto no § 1° do art. 189 desse Diploma,
faremos constar após a conclusão deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
Trata o projeto de lei de conferir a autorização legislativa para que a

FUCAM possa permutar área de 234.639,07m 2 (aproximada 'mente
23,464ha), originária da Fazenda Brejo dos Angicos, situada no Bairro
Bandeirantes, Município de São Francisco, com imóveis de propriedade
de Antônio Vieira do Nascimento, localizados na Fazenda Canabrava, no
lugar denominado Vaqueta, Município de São Francisco, constituído' s por
áreas de 19,70ha, 16,1 3ha, 10,00ha e 11 ,29ha, totalizando 57,12ha.

Ressalte-se que, atualmente, a FUCAM abriga 292 alunos emi suas
instalações, e a área do imóvel limita-se com o perímetro urbano do
município, onde ocorrem assentamentos e loteamentos desorden:ados,
sujeitando-o a freqüentes invasões e depredações, razões apresentadas
pelo autor para o encaminhamento da proposição em exame.

Tal autorização decorre do ad. 18 da Constituição do Estado, do árt. 17
da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitação e contratos da

rÀ
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administração pública, e do § 20 do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de
1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
municípios e do Distrito Federal.

Reiterando o parecer exarado anteriormente por esta Comissão,
afirmamos que a proposta contida no projeto de lei atende à legislação
vigente e não ocasiona aumento de despesa nas contas públicas, vale
dizer, não gera impacto no orçamento do Estado.

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

1.86312004, no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Doutor Viana

- José Henrique - Antônio Carlos Andrada.
Redação do Vencido no 1° Turno
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
234.639,07m2, originário da Fazenda Brejo dos Angicos, no Município de
São Francisco, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de São Francisco, sob a matrícula n° 11.268, na ficha 2.481/1 do Livro
2/LRg, pelos imóveis de propriedade de Antônio Vieira do Nascimento,
localizados na Fazenda Canabrava, no Município de São Francisco,
totalizando 57,1 2ha (cinqüenta e sete hectares e doze ares) e
constituídos pelas seguintes áreas:

- 19,70ha (dezenove hectares e setenta ares), registrada na Comarca
de São Francisco, sob o n° 16.641, a fls. 41 do Livro 3/URg;

II - 16,13ha (dezesseis hectares e treze ares), registrada no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco, sob a matrícula n°
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6.189, afls. 198v do Livro 2/LRg;
III - 10,00ha (dez hectares), registrada no Cartório de Registrb de

Imóveis da Comarca de São Francisco, sob a matrícula n° 9.551, ficha
457/1 do Livro 2/LRg;

IV - 11 ,29ha (onze hectares e vinte e nove ares), registrada no Cali
de Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco, sob a matrícâia n°
14.015, ficha n°5.608/1 do Livro 2/1-Rg.

Parágrafo único - Os imóveis serão permutados sem toma para as
partes.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 2412003
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 24/2003, de autoria dé um
terço dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro
signatário o Deputado Gil Pereira, acrescenta artigo ao Atd das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Aprovada no 2 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1°
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
final, que está de acordo com o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 24/2003
Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0	O Ato das Disposições Constitucionais Transitóriás da

Constituição do Estado fica acrescido do seguinte art. 126:
"Art. 126 - A lei criará fundo com o objetivo de viabilizarções

destinadas à recuperação, à preservação e à conservação ambiental da
bacia do rio São Francisco.".

rs
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Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente: Doutor Ronaldo, relator - Laudelino Augusto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 43/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 43/2003, de autoria do Deputado Miguel Martini, que
dispõe sobre o ensino religioso na rede pública estadual de ensino, foi
aprovado no 2 0 turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no l 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° 43/2003
Dispõe sobre o ensino religioso na rede pública estadual de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O ensino religioso, disciplina da área de conhecimento da

educação religiosa e parte integrante da formação básica do cidadão e da
educação de jovens e adultos, é componente curricular de todas as séries
ou todos os anos dos ciclos do ensino fundamental.

Parágrafo único - O ensino religioso, de matrícula facultativa, respeitará
a diversidade cultural e religiosa, sendo vedadas quaisquer formas de
proselitismo e de abordagens de caráter confessional.

Art. 20 - O ensino religioso será ministrado de forma a incluir aspectos
da religiosidade em geral, da religiosidade brasileira e regional, da
fenomenologia da religião, da antropologia cultural e filosófica e da
formação ética.

Parágrafo único - Cabe ao órgão competente do Sistema Estadual de
Ensino estabelecer as diretrizes curriculares para o ensino religioso,
ouvidas entidade civil constituída pelas diferentes denominações
religiosas, cultos e filosofias de vida e entidades legais que representem

rs
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educadores, pais e alunos.	
1

Art. 30 - Compete ao colegiado de cada escola deliberar sobre a
inclusão do ensino religioso no ensino médio.

Art. 4°—Q ensino religioso será ministrado dentro do horário normal das
escolas da rede pública e sua carga horária integrará as oitocentas horas
mínimas previstas para o ano letivo.

Parágrafo único - Ao aluno que não optar pelo ensino religioso serão
oferecidos, nos mesmos turno e horário, conteúdos e atividadés de
formação para a cidadania, incluídos na programação curricular da
escola.

Art. 50 - O exercício da docência do ensino religioso na rede pblica
estadual de ensino fica reservado a profissional que atenda a um dos
seguintes requisitos:

- conclusão de curso superior de licenciatura plena em ensino
religioso, ciências da religião ou educação religiosa;

II - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de licenciatura
curta autorizado e reconhecido pelo órgão competente, em qualquer área
do conhecimento, cuja grade curricular inclua conteúdo relativo a ciências
da religião, metodologia e filosofia do ensino religioso ou educação
religiosa, com carga horária mínima de quinhentas horas;

III - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de licendiatura
curta, em qualquer área de conhecimento, acrescido de curso de pós-
graduação "lato sensu" em ensino religioso ou ciências da religião', com
carga horária mínima de trezentas e sessenta horas, oferecido até à data
de publicação desta lei;

IV - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de licenciatura
curta, em qualquer área de conhecimento, acrescido de curso de
metodologia e filosofia do ensino religioso oferecido até a data de
publicação desta lei por entidade credenciada e reconhecidã pela
Secretaria de Estado da Educação.

§ 1° - Fica assegurada isonomia de tratamento entre os professores de
ensino religioso e os demais professores da rede pública estadi jial de
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ensino.
§ 20 - E garantido ao profissional que satisfizer requisito definido em

inciso do "caput" deste artigo o direito de participar de concurso público
para docência de ensino religioso na rede pública estadual de ensino.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente: Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 574/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 57412003, de autoria do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, que estabelece condição obrigatória para o repasse de recursos
aos Municípios para programa de urbanização, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 574/2003
Estabelece condição para o repasse de recursos pelo Estado aos

Municípios para programa de urbanização.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O repasse de recursos pelo Estado aos Municípios para

programa de urbanização fica condicionado à previsão, no projeto
correspondente, de facilidade de acesso por pessoas com deficiência aos
logradouros urbanizados e da possibilidade de essas pessoas utilizarem
os equipamentos porventura existentes.

Art. 2° - As obras e adaptações necessárias para o atendimento ao
disposto nesta lei observarão as normas técnicas específicas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 3 0 - Para cumprimento do disposto nesta lei, o poder público
contará com a participação do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
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da Pessoa Portadora de Deficiência.
Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.093/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.093/2003, de autoria do Deputado LeoQardo

Moreira, 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 tébnica
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° 1.093/2003
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 dePoço

Fundo imóvel com área de 295m 2 (duzentos e noventa e cinco Metros
quadrados), situado na Rua Capitão Antônio Gonçalves, naquele
Município, registrado sob o n° 13.649, a fls. 102 do livro 3-1, no C&tório
de Registro de Imóveis da Comarca de Poço Fundo.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste hrtigo
destina-se à construção do velório municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
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Maria Olívia, Presidente - Djalrna Diniz, relator - Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.144/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.144/2003, de autoria do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Iturama 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° 1.144/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Iturama o imóvel que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Iturama imóvel constituído de terreno urbano edificado, com área de
2.000m2 (dois mil metros quadrados) composta pelos lotes 7 e 6 e parte
dos lotes 5, 8 e 9 da quadra 51, situado na confluência da Av. Rio
Paranaíba com a Rua Cidade do Prata, naquele Município, e registrado
sob o n° 16.440, a fls. 196 do livro 3-X, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Campina Verde.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento da Escola Municipal Santa Rosa.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado cessada a causa da doação.

Art. 3°— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.188/2003

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei n° 1.188/2003, de autoria do Deputado Doutor Viana,
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que altera a Lei n° 12.171, de 31 de maio de 1996, que proíbe a venda de
cigarro e bebida alcoólica nas escolas públicas de 1° e 2 0 graus da; rede
estadual de ensino e nas conveniadas, foi aprovado no 2 0 turno, na fôrma
vencido no 10 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.188/2003
Altera o art. 1 0 da Lei n° 12.171, de 31 de maio de 1996, que prcíbe a

venda de cigarro e bebida alcoólica nas escolas públicas de 10 e 2° graus
da rede estadual de ensino e nas conveniadas.

A Assembléia Legislativa do Estado deMinas Gerais decreta:
Art. 1°—O "caput" do art. 1° da Lei n° 12.171, de 31 de maio de 1996,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica proibida, nas escolas de ensino fundamental e médio da

rede estadual de ensino e nas conveniadas, a venda de cigarro', de
bebida alcoólica e de produto cuja embalagem contenha ilustração,
fotografia, legenda ou anúncio de:

- bebida alcoólica;
II— tabaco;
III - jogo de azar;
IV - produto impróprio para crianças e adolescentes.
Parágrafo único - Inclui-se no disposto neste artigo a proibição da

venda durante festa realizada nas dependências das escolas, qualquer
que seja o promotor do evento.".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.302/2003

Comissão de Redação	 111
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O Projeto de Lei n° 1.302/2003, de autoria da Deputada Jô Moraes, que
instituí o dia 29 de novembro como Dia Estadual do Acupunturista, 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° 1.302/2003
Institui o Dia Estadual do Acupunturista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual do Acupunturista, a ser

comemorado anualmente no dia 29 de novembro.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.321/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.321/2003, de autoria do Deputado Paulo Cesar,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis 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° 1.321/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
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Divinópolis imóvel com área de 10.035m 2 (dez mil e trinta e cinco metros
quadrados), e respectiva benfeitoria, situado na localidade denomi.pada
Mata dos Coqueiros, Distrito de Santo Antônio dos Campos, naquele
Município, registrado sob o n° 6.985, a fls. 163 do livro 3-E, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Divinópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste àrtigo
destina-se ao funcionamento do Conselho Comunitário Rural da Math dos
Coqueiros.

Art. 20 - 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, 14 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.479/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.479/2004, de autoria do Governador do Eàtado,

que altera o art. 8 0 da Lei n° 3.227, de 25 de novembro de 1964, que
dispõe sobre o Conselho Diretor da Fundação de Ensino Superior dcii Vale
do Sapucaí e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, com as
Emendas n

o
s 1 e 2 ao vencido no 1 0 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° 1.479/2004
Dá nova redação ao art. 80 da Lei n° 3.227, de 25 de novembro de

1964, que dispõe sobre o Conselho Diretor da Fundação de Ensino
Superior do Vale do Sapucaí e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

rÁ'
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Art. 1° - O art. 80 da Lei n° 3.227, de 25 de novembro de 1964, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 80 - A Fundação será administrada por um Conselho Diretor,
composto por três membros efetivos e três suplentes escolhidos pelo
Governador do Estado dentre os nomes constantes em duas listas
sêxtuplas elaboradas pela Assembléia Geral da Fundação.

§ 1° - Os integrantes das listas sêxtuplas serão escolhidos em
escrutínios secretos e sucessivos, é cada uma delas será composta por
quatro pessoas pertencentes ao quadro funbional da Fundação há mais
de cinco anos e dois membros da comunidade local, todos de ilibada
reputação e notório saber.

§ 2° - Comporão o Conselho Diretor um representante da comunidade
local e dois integrantes do quadro funcional da Fundação admitidos há
mais de cinco anos.

§ 30 - O mandato dos membros do Conselho Diretor é de quatro anos,
permitida uma recondução.

§ 4° - O Conselho Diretor elegerá seu Presidente e seu Vice-
Presidente, que exercerão, respectivamente, a função de Presidente e a
de Vice-Presidente da Fundação.".

Art. 2 0 - O Conselho Diretor da Fundação de Ensino Superior do Vale
do Sapucaí, de que trata a Lei n° 3.227, de 1964, terá o prazo de
sessenta dias contados da data de publicação desta lei para elaborar e
aprovar o novo estatuto da Fundação.

Parágrafo único - Compete à Assembléia Geral da Fundação propor e
aprovar as alterações do estatuto.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.55812004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.558/2004, de autoria do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Resplendor o
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imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a ténica
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° 1.558/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Resplendor 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

Resplendor imóvel constituído por terreno com área de 1.200M2 tmil e
duzentos metros quadrados), situado na Rua Eduardo Menecussi, Parte
Norte, naquele Município, registrado sob o n° 8.748, a fls. 108 do livro 3-
F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Resplendor. 1!Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste ?artigo
destina-se ao funcionamento de instituições que beneficiem a criança e o
adolescente.

Art. 20 - O imóvel a que trata esta lei fica gravado com cláusula de
inalienabilidade, revertendo ao patrimônio do Estado se, findo o pdzo de
cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista, ou em qualquer época, caso seja
desvirtuada a finalidade estabelecida no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3°— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino Au9usto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇAÕ N°

1.775/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.775/2004, de autoria da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, de conformidade com
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o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das
terras devolutas que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na
forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.775/2004
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - 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.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino Augusto.

Anexo
(a que se refere o art. 1° da Resolução n° ,de de de 2004)

•.. A tabela referente ao Anexo acima foi publicada na edição do "Diário
do Legislativo" de 15. 12.2004.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.845/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.845/2004, de autoria do Deputado Célio Moreira,
que altera o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe
sobre a declaração de utilidade pública 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.

rÃ



1354

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

PROJETO DE LEI N° 1.845/2004
Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 12.972, de 27 de julho de j1998

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 12.972, de 27 de julho de 1998, altérado

pela Lei n° 15.294, de 5 de agostos de 2004, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 1 O - As associações e fundações constituídas no Estado com, o fim
exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade poderh ser
declaradas de utilidade pública mediante a comprovação de que: '1

- adquiriram personalidade jurídica;
II - estão em funcionamento há mais de um ano;
III - os cargos de sua direção não são remunerados;
IV - seus diretores são pessoas idôneas.
Parágrafo único - O atestado do cumprimento das exigências previstas

nos incisos II, III e IV do "caput" deste artigo poderá ser firmadà pelo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, por Juiz de
Direito, Promotor de Justiça, Juiz de Paz, Prefeito, Presidente da Câmara
Municipal, Delegado de Polícia, ou por seus substitutos legais, do
Município ou da comarca em que a entidade for sediada.".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - LaudelinoAugüsto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.846/2004

Comissão de Redação	 :1
O Projeto de Lei n° 1.846/2004, de autoria do Deputado 'Elmiro

Nascimento, que declara de utilidade pública a Associação do
Voluntariado de Santa Rita do Sapucaí - Movimento para Vida, com sede
no Município de Santa Rita do Sapucaí, foi aprovado em turno único, na
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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° 1.846/2004
Declara de utilidade pública a Associação do Voluntariado de Santa Rita

do Sapucaí - Movimento para Vida, com sede no Município de Santa Rita
do Sapucaí.

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

Voluntariado de Santa Rita do Sapucaí - Movimento para Vida, com sede
no Município de Santa Rita do Sapucaí.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Djalma Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.874/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.874/2004, de autoria do Deputado Rêmolo Aloise,

que declara de utilidade pública a Associação de Combate ao Câncer,
com sede no Município de São Sebastião do Paraíso, 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° 1.874/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Combate ao Câncer -

ACCa -, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Combate
ao Câncer - ACCa -, com sede no Município de São Sebastião do
Paraíso.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.898/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.898/2004, de autoria do Governador do Eétado,

que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de créditd e a
oferecer garantias para o fim que menciona, foi aprovado no 20 turno na
formado 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° 1.898/2004
Autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito e a ofdrecer

garantias para o fim que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. l ' - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de

crédito até o limite de R$20.000.000,00 (vinte milhões dereais),
destinada à execução do Projeto Estadual de Modernização da Getão e
do Planejamento, obedecidas as demais prescrições legais à contratação
de operações da espécie.

Parágrafo único - Os recursos resultantes da operação de crédito de
que trata esta lei são provenientes do Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID - e serão aplicados na execução de projeto
integrante do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Getão e
do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal - PN'LGE.

Art. 2 0 - Os recursos obtidos por meio da operação de crédito de que
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trata esta lei serão depositados em instituições financeiras que
centralizem receita do Estado, em conta especial aberta para essa
finalidade.

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

Parágrafo único - O procedimento previsto no "capuf' somente poderá
ser adotado na hipótese de inadimplemento, no vencimento, das
obrigações pactuadas pelo Estado com o agente financeiro.

Art. 40 - Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata
esta lei 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 e ao
pagamento de 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.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Djalma Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.908/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1 .908/2004, de autoria do Governador do Estado,

que cria a Bolsa de Incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
destinada a servidor público estadual, 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.
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PROJETO DE LEI N° 1.908/2004
Cria a Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento

Tecnológico, destinada a servidor público estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica criada a Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao

Desenvolvimento Tecnológico, a ser concedida pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG - para os
servidores da Administração Pública direta e indireta do Estado, vSando
a fomentar a atividade de pesquisa e o desenvolvimento tecnológiáo em
área do conhecimento de interesse do Estado.

Parágrafo único - A bolsa de que trata esta lei não integra a bóe de
cálculo de nenhuma parcela ou vantagem remuneratória, na

.1 
se

incorporando, para qualquer efeito, à remuneração ou aos proventos do
servidor.

Art. 2° - A bolsa de que trata esta lei será financiada com redursos
próprios da FAPEMIG e de outras instituições, por intermédio de cortvênio
com a FAPEMIG.

Art. 30 -. São requisitos para a obtenção da Bolsa de Incentivo à
Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, além de outros
estabelecidos em regulamento, a apresentação de:

- diploma de pós-graduação "stricto sensu";
II - projeto de pesquisa aprovado pela FAPEMIG, na forma previ ta em

edital.
Art. 40 - Para o cumprimento do disposto nesta lei, a FAFIEMIG

estabelecerá em regulamento os termos de concessão, manutenção e
extinção da Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento
Tecnológico.

§ 1° - O regulamento previsto no "caput" deste artigo
outras disposições:

- as hipóteses de renovação e de suspensão da bolsa;
II - o valor da bolsa.
§ 21 - O prazo de duração da Bolsa de Incentivo à

conterá entre

Pesquisd e ao

rÀ
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Desenvolvimento Tecnológico é de doze meses, prorrogável mediante
aprovação da FAPEMIO, limitando-se à data de conclusão prevista no
projeto de pesquisa.

Art. 5 0 - Na hipótese de não-execução do projeto a que se refere o
inciso II do art. 30 , o servidor restituirá à FAPEMIG os valores que lhe
foram concedidos, mediante processo administrativo, nos termos do
regulamento.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Maria OUvia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Djalma Diniz.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N°1, APRESENTADO NO 1°

TURNO, AO PROJETO DE LEI N°233/2003
(Nova Redação nos Termos do Art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o Projeto de Lei n° 23312003
estabelece normas para a realização da transação do crédito tributário
estadual.

O projeto foi encaminhado inicialmente à Comissão de Constituição e
Justiça, que não apreciou a matéria no prazo regimental.

Em seguida a matéria foi examinada pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que opinou pela rejeição do projeto.

Encerrada a discussão em 1 0 turno, foi apresentado em Plenário o
Substitutivo n° 1, de autoria do Deputado Leonardo Quintão, cabendo
agora a esta Comissão emitir parecer sobre o referido substitutivo, nos
termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno.

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.

A Comissão de Constituição e Justiça não apreciou a matéria no prazo
regimental. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por



li 1360

sua vez, emitiu parecer pela rejeição do projeto.
Durante a discussão em 1° turno no Plenário, foi apresentado o

Substitutivo n° 1 ao projeto, de autoria do Deputado Leonardo Quintão,
que altera dispositivos da Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Estado, bem como da Lei n° 15.219, de 717/2004,
que estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos campos
administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento empresaWal 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 718/2004, que altera a Lei n° .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 para os arts. 13 e 22 da Lei n° 6.763 têmbomo
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.

Cabe esclarecer que a legislação federal específica para o setor de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica assegura o livre
acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionátia ou
permissionária de serviço público de energia elétrica, mediante
ressarcimento do custo do transporte envolvido. Prevê também que os
consumidores das concessionárias e permissionárias de serviço pblico
de geração ou de distribuição de energia elétrica deverão celebrar
contratos distintos para a conexão, uso dos sistemas de transmissão ou
distribuição e compra de energia elétrica.

Por outro lado, a Lei Complementar n°87, de 1996, os ConvêniosilCMS
nos 83, de 2000, e 103, de 2001, bem como a legislação mineira dispõem
sobre o cumprimento das obrigações tributárias em operações com
energia elétrica, e neles há previsão de que todos os que comerciálizam
energia elétrica em operações interestaduais são responsáveis, por

rs
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substituição tributária, pelo pagamento do imposto devido pela entrada da
energia no Estado destinatário.

A alteração proposta para o art. 96 da Lei n° 6.763 prevê o fim da
exigência de multa e juros de mora no pagamento intempestivo da Taxa
de Expediente relativa à fiscalização e à renovação de cadastro de
empreendedores autônomos.

A nova redação dada ao art. 218 da Lei n° 6.763, que dispõe sobre
transação, apenas aprimorou a redação do dispositivo, sem alterar seu
conteúdo.

A proposta de alteração de dispositivos da Lei n° 11.396, de 1994, visa
adequá-los aos programas de financiamento no âmbito do FUNOESE às
alterações introduzidas pela Lei n° 15.219, de 2004, que instituiu o
Simples Minas.

A alteração proposta no § 20 do art. 30 exclui o termo "Micro Geraes" do
dispositivo, considerando a extinção desse programa, a partir de 1 0 de
janeiro de 2005, com a revogação da Lei n° 13.437, de dezembro de
1999.

As alterações no inciso XII e no § 2° do art. 50 visam adequar o
dispositivo à nova modalidade de tributação instituída pelo Simples
Minas, a fim de permitir às empresas inscritas no programa que sejam
beneficiadas com a isenção do imposto, a tomarem recursos no âmbito
do FUNDESE.

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. Na sistemática atual, a receita bruta presumida é apurada
cumulando-se o valor total das aquisições de mercadorias e a receita
líquida tributável mensal apurada pelo valor total das mercadorias
adquiridas no mês. O substitutivo em questão propõe considerar, para
efeito de apuração da receita bruta presumida e da receita líquida
tributável, as entradas a qualquer titulo, uma vez que a lei manda excluir
aquelas que não geram receita operacional. Considera-se a sistemática
de incluir todas as entradas e excluir as que não geram receita
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operacional mais adequada ao regime de apuração proposto' pelo
Simples Minas, pois permite anular possíveis distorções refereçites à
sistemática atual. A alteração proposta para o § 3° do art. 12 aprimora a
norma relativa à equalização de alíquotas interna e interestadual. 1

A alteração proposta para o § 5 0 do art. 12 objetiva autorizar a dê Jução
de valores recolhidos ao erário em razão de antecipação do ICM$, nos
termos do § 50 do art. 6° da Lei n°6.763.

A alteração proposta para o art. 21, incisos 1 e II, visa à adequa4ão da
sistemática de apuração do valor correspondente ao depósito efetuado
em favor do FUNDESE, relativamente ao ICMS devido no período; a fim
de manter no Simples Minas a mesma proporção estabelecida rio' Micro
Geraes.

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

Esta Comissão entende que as medidas propostas pelo substitutivo em
análise aprimoram a legislação mineira e não trazem impacto financeiro-
orçamentário sobre as contas públicas do Estado, razão pela qual o
projeto deve prosperar nesta Casa.

Durante a discussão foi apresentada emenda, de autoria da Bancada
do PMDB e do Deputado Weliton Prado, acatada por este relator e
incorporada a este parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Substitutivo n° 1,

apresentado em Plenário ao Projeto de Lei n° 233/2003, com a Emenda
n° 1, a seguir apresentada.	 .1

EMENDA N°1
Acrescente-se onde convier:
"Ad. ... - Ficam revogados:

- os incisos III e IV do § 2° e § 3° do art. 114, a alínea
alínea "a" do inciso III do § 20 e o inciso 1 do § 3 0 do
6.763, de 26 de dezembro de 1975;

"a" do inciso 1 e a
til. 115 da' Lei n°

rÀ
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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 lO de janeiro de 2004."

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Antônio Carlos

Andrada - Sebastião Helvécio - Doutor Viana - Weliton Prado.
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