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na 2 a Sessão
Legislativa Ordinária

da_15°_Legislatura

	

6.12.2004	17°	Extraordinária da	11.12.2004	891
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2°
Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

Legislatura

	

7.12.2004	15°	Extraordinária da	11.12.2004	892
Comissão de Saúde

na 2° Sessão
Legislativa Ordinária



li___	da_15°_Legislatura  

	

15.9.2004	18	Extraordinária da	15.12.2004	1b92
Comissão Especial
Para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição N°	 II

80/2004
	2.12.2004	27°	Extraordinária da	15.12.2004	1092

Comissão de Direitos
Humanos na 2°

Sessão Legislativa
Ordinária da 158

Legislatura

	

2.12.2004	188	Conjunta da Comissão 15.12.2004	1094
de Fiscalização	 O

Financeira e
Orçamentária e dos

Membros das
Comissões

Permanentes ( 1 0 do	 IIArt. 204 do Regimento
Interno), na 28 Sessão
Legislativa Ordinária

da_15°_Legislatura

	

7.12.2004	16°	Extraordinária da	15.12.2004	1095
Comissão de Saúde

na 2° Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

9.12.2004	10°	Extraordinária da	15.12.2004	1097
Comissão de Redação

na 2° Sessão
Legislativa Ordinária

	

L^^200-4
___ da15°Legislatura

 28°	Extraordinária da	15.12.2004 1098
____ Comissão _de_Direitos 

rÀ



Humanos na 28
Sessão Legislativa
Ordinária da 158

Legislatura

	

14.12.2004	1038	Ordinária da 28	16.12.2004	1365
Sessão Legislativa
Ordinária da 15'

Legislatura

	

15.12.2004	668	Especial da 28 Sessão 16.12.2004	1436
Legislativa Ordinária
da 15 Legislatura -

Eleição dos Membros
da Mesa da

Assembléia para o
Biênio 2005-2006

	

7.12.2004	188	Extraordinária da	16.12.2004	1448
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 28
Sessão Legislativa
Ordinária da 156

Legislatura

	

13.12.2004	118	Extraordinária da	16.12.2004	1449
Comissão de Redação

na 28 Sessão
Legislativa Ordinária
da 15a

	

13.12.2004	198	Conjunta das	16.12.2004	1450
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e da
Comissão de
Membros das
Comissões

Permanentes_(_1 0_do 1



Art. 204 do Regimento
Interno), na 2' Sessão
Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura  

	

14.12.2004	12 a	Extraordinária da	16.12.2004	1452
Comissão de Redação

na 2 Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

15.12.2004	104°	Ordinária da 2°	17.12.2004	1472
Sessão Legislativa
Ordinária da 15a

	

Legislatura 	1

	

13.12.2004	72a	Extraordinária da 2°	17.12.2004	1584
Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

	

Legislatura	___________

	

14.12.2004	73°	Extraordinária da 2°	17.12.2004	1607
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

Legislatura

	

7.12.2004	22°	Ordinária da	17.12.2004	1619
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 2°
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

Legislatura

	

15.12.2004	2a	Extraordinária da	17.12.2004	1620
Comissão Especial
Para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição N°	 II

83/2004

	

15.12.2004	24°	Ordinária da	17.12.2004	1621



Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

na 2a Sessão
Legislativa Ordinária

da_158_Legislatura

	

16.12.2004	38	Extraordinária da	17.12.2004	1622
Comissão Especial
Para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição N°

80/2004

	

16.12.2004	1058	Ordinária da 28	18.12.2004	1693
Sessão Legislativa

Ordinária da 158
Legislatura

	

3.12.2004	59a	Especial da 28 Sessão 18.12.2004	1872
Legislativa Ordinária
da 158 Legislatura -

Destinada à
Realização da

Conferência Regional
de Minas Gerais do

Estatuto _do_Desporto

	

3.12.2004	608	Especial da 28 Sessão 18.12.2004	1946
Legislativa Ordinária
da 158 Legislatura -

Destinada à
Realização da

Conferência Regional
de Minas Gerais do

Estatuto _do_Desporto

	

13.12.2004	64"	Especial da 2" Sessão 18.12.2004	1969
Legislativa Ordinária
da 158 Legislatura -

Destinada a
Homenagear o_Dr.

rÁ



Dalton Canabrava
pelo Transcurso de

Seus 50 Anos de Vida
Pública e 80 Anos de

Vida

	

14.12.2004	65a	Especial da 2 Sessão 18.12.2004	t983
Legislativa Ordinária
da 15a Legislatura -

Destinada a
Homenagear o Jornal

IIQ Tempo" pelo
Transcurso de Seus 8

Anos _de_Fundação

	

20.5.2004	3a	Extraordinária da	21.12.2004	2008
Comissão Especial
Para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à	 II
Constituição N°

57/2003

	

3.11.2004	1 a	Extraordinária da	21.12.2004	2008
Comissão Especial
Para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição N°

83/2004 na 20 Sessão
Legislativa Ordinária

____ da_i5_Legislatura

	

17.11.2004	 Especial da Comissão 21.12.2004	2009
Especial Para Emitir

Parecer sobre a
Proposta de Emenda

à Constituição N°
82/2004 na 2 1 Sessão
Legislativa Ordinária

da 15a

rÀ



	

2.12.2004	ir	Ordinária da CPI do	21.12.2004	2010
Café

	

2.12.2004	183	Ordinária da	21.12.2004	2010
Comissão de

Participação Popular
na 28 Sessão

Legislativa Ordinária
da 158 Legislatura

	

7.12.2004	108	Extraordinária da	21.12.2004	2011
Comissão de Defesa
do Consumidor e do

Contribuinte na 28
Sessão Legislativa

Ordinária da 158
Legislatura

	

7.12.2004	68	Extraordinária da	21.12.2004	2013
Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio

na 28 Sessão
Legislativa Ordinária

da_158_Legislatura

	

7.12.2004	168	Ordinária da	21.12.2004	2014
Comissão de

Administração Pública
na 28 Sessão

Legislativa Ordinária
da_158_Legislatura	 __

	

9.12.2004	208	Ordinária da CPI do	21.12.2004	2015
Café

	

9.12.2004	ia	Especial da Comissão 21.12.2004	2016
Especial Para Emitir
Parecer sobre o Veto
Parcial à Proposição

_____ 	de_ Lei _N°16.296

	

9.12.2004	238	Extraordinária da	21.12.2004	2016
Comissão de

Segurança Pública na

rs



28 Sessão Legislativa
Ordinária da 158	

1

Legislatura

	

9.12.2004	1108	Extraordinária da	21.12.2004	2017
Comissão de

Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia	 IIna 28 Sessão
Legislativa Ordinária
da 158 Legislatura

	

13.12.2004	228	Extraordinária da	21.12.2004	2018
Comissão de

Administração Pública	 II
na 28 Sessão

Legislativa Ordinária
da_158_Legislatura

	

14.12.2004	298	Extraordinária da	21.12.2004	2020
Comissão de Direitos

Humanos na 28
Sessão Legislativa

Ordinária da 158
Legislatura

	

14.12.2004	2 a	Extraordinária da	21.12.2004	2021
Comissão Especial
Para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição N°

80/2004

	

14.12.2004	198	Extraordinária da	21.12.2004	2022
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15 

Legislatura



	

14.12.2004	12	Extraordinária da CPI 21.12.2004	2024
do Café

	

14.12.2004	23a	Extraordinária da	21.12.2004	2026
Comissão de

Administração Pública
na 2 Sessão

Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

14.12.2004	17 a	Extraordinária da	21.12.2004	2027
Comissão de Saúde

na 20 Sessão
Legislativa Ordinária

da 15a

	

14.12.2004	13a	Extraordinária da	21.12.2004	2029
Comissão de Redação

na 2a Sessão
Legislativa Ordinária

da_15_Legislatura

	

14.12.2004	4a	Extraordinária da	21.12.2004	2030
Comissão Especial
Para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição N°

57/2003

	

15.12.2004	1	Extraordinária da	21.12.2004	2030
Comissão Especial
Para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei N°

16.296

	

14.12.2004	17 a	Ordinária da	21.12.2004	2031
Comissão de

Administração Pública
na 21 Sessão

Legislativa Ordinária
da isa Legislatura	1

rs



	

15.12.2004	26a	Ordinária da	21.12.2004	2032
Comissão de Redação

na 2 Sessão	 1Legislativa Ordinária
da 15a

	

15.12.2004	20a	Extraordinária da	21 .12.2004	2033
Comissão de
Fiscalização
Financeira e	 II:

Orçamentária na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15a

Legislatura

	

15.12.2004	21a	Extraordinária da	21.12.2004	2034
Comissão de

•	Fiscalização
•	Financeira e

Orçamentária na 2
Sessão Legislativa

Ordinária da 151	1
Legislatura

	

16.12.2004	14a	Extraordinária da	21.12.2004	2035
Comissão de Redação

na 2a Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

16.12.2004	22 a	Extraordinária da	21 .12.2004	2036
Comissão de	 IIFiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

16.12.2004	iSS	 Extraordinária da	21.12.2004	2037
Comissão de Redação

na 2a Sessão

rÀ



Legislativa Ordinária
da 15a

	

16.12.2004	5a	Extraordinária da	21.12.2004	2037
Comissão Especial
Para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição N°

57/2003

	

16.12.2004	23a	Extraordinária da	21.12.2004	2038
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

17.12.2004	16a	Extraordinária da	21.12.2004	2039
Comissão de Redação

na 2a Sessão
Legislativa Ordinária

___ da 15 Legislatura

	

15.12.2004	74a	Extraordinária da 2a	23.12.2004	2458
Sessão Legislativa
Ordinária da 15'

Legislatura

	

16.12.2004	75aExtraordinária da 2	23.12.2004	2496
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

16.12.2004	76a	Extraordinária da 2a	23.12.2004	2551
Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

__	Legislatura	______ ________

	

17.12.2004	77a	Extraordinária da 2° _23.12.2004	2580
Sessão Legislativa
Ordinária _da_isa

rs



Legislatura

	

15.12.2004	248	Extraordinária da	23.12.2004	2596
Comissão de

Administração Pública
na 2' Sessão	 Ii

Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

16.12.2004	26a	Extraordinária da	23.12.2004	2597
Comissão de

Administração Pública
na 2' Sessão

Legislativa Ordinária
da 15'

	

17.12.2004	78a	Extraordinária da 2 a	24.12.2004	253
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

Legislatura	____________

	

17.12.2004	Reunião Solene da 2	24.12.2004	2761
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

Legislatura

	

25.8.2004	12	Ordinária da	24.12.2004	2763

	

Comissão de Defesa	 1
do Consumidor e do
Contribuinte na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15a

Legislatura

	

25.8.2004	ga	Extraordinária da	24.12.2004	2765
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15a

Legislatura	1

	

1 0 . 12 .2004	16 	1	Ordinária da	24.12.2004	2766
liComissão _de_Defesa  

rÃ



do Consumidor na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15a

Legislatura



wl
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1° DE DEZEMBRO DE 2004

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.907/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Moradores das
Comunidades de São Joaquim da Bocaina, Biboca, Barreiro e
Adjacências - AMSBBA -, com sede no Município de Antônio Dias.

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

Fundamentação
A entidade em causa congrega os moradores e associados para um

esforço permanente de desenvolver melhores condições de vida.
Trabalha em várias vertentes, seja na promoção, na proteção e no

atendimento às crianças, adolescentes e idosos, seja na coleta e
distribuição de alimentos, roupas, móveis, medicamentos e insumos
médicos para eles e suas famílias. As últimas atividades mencionadas
contemplam, também, abrigados em creches, asilos, prisões e casas de
saúde.

Promove a capacitação profissional e procura emprego para as pessoas
treinadas em seus programas.

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

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

1.907/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.909/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o Projeto de Lei n°

1.909/2004 visa declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Santo Antônio, com sede no Município
de Presidente Olegário.

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

Fundamentação
A referida entidade, sem fins lucrativos, fundada em 1992, tem por

finalidade precípua promover a melhoria da qualidade de vida da
população rural de Presidente Olegário.

Para alcançar suas metas, presta assistência médica aos seus
associados, desenvolve atividades educativas, esportivas e culturais e
promove a defesa do meio ambiente preservando os recursos naturais do
município.

E através da articulação, do desenvolvimento e da promoção de tais
ações que ela contribui com a sociedade de forma efetiva.

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

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

1.909/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
André Quintão, relator.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.922/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela
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visa declarar de utilidade pública a Associação Feminina União do Vale
do Gorutuba - AFUVG -, com sede no Município de Janaúba.

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

Fundamentação
A instituição em causa orienta-se pelos princípios da maçonaria, que

elegem a solidariedade humana como prioridade. Assim, realiza de forma
concreta um trabalho assistencial voltado para pessoas menos
favorecidas.

Assiste as comunidades carentes por meio de projetos e programas de
combate à fome e à pobreza, com distribuição de cestas básicas, bem
como desenvolve esforços para subsidiar proteção à família, à infância e
à adolescência. Propicia-lhes, ainda, assistência médica com doação de
medicamentos e próteses.

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

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

1.922/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
André Quintão, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.33612003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, foi encaminhado a esta Casa, por
meio da Mensagem n° 143/2003, o projeto de lei em epígrafe, que "institui
e estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do Grupo de Atividades de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003, a proposição
recebeu preliminarmente, em exame da Comissão de Constituição e
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Justiça, parecer pela juridicidade, constitucional idade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora a matéria a esta Comissão para análise dos aspectos
relativos ao seu mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102 do
Regimento Interno.

Fundamentação	 O

O projeto de lei em epígrafe trata dos planos de carreira do pessoal do
Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
integrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambientk 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 do Estado n° 57, de 2003.

A proposição reduz o número de classes de cargos existentes no Grupo
de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
reunindo servidores com formações profissionais diversas. Assim, as 42
modalidades de classes de cargos serão transformadas em apenas 4
carreiras especificas, tornando mais abrangentes as definições das
atribuições de cada cargo.

Conforme parecer exarado pela Comissão de Constituição e Justiça,
verifica-se que o Supremo Tribunal Federal tem questionado a
constitucionalidade desse procedimento, uma vez que este pode ser
utilizado como forma de provimento derivado, pelo qual o servidor
ingressa em uma carreira para a qual não prestou concurso, burlando a
exigência preconizada pela Constituição Federal, segundo a qual a
investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação
em concurso público.

Para que isso não aconteça, o Poder Executivo deverá,
necessariamente, ao baixar as normas para enquadramento e
reposicionamento dos servidores nas novas carreiras, considerar é nível
de escolaridade, a formação profissional e as atribuições específicas dos
cargos de origem, uma vez que o projeto não apresenta as atribúições
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específicas, mas tão-somente as atribuições gerais de cada nova
carreira.

O projeto em exame possibilita, ainda, que os servidores ativos e
inativos façam opção por permanecer na carreira em que se encontram
ou por mudar para a nova carreira. Essa possibilidade cria uma situação
que deixa para o servidor a escolha do regime jurídico ao qual irá
submeter-se. Assim sendo, servidores com idênticas atribuições poderão
figurar em carreiras diversas e poderão ter, no futuro, remuneração
diferenciada. Além disso, o art. 115 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescido pela
Emenda à Constituição n° 57, de 2003, assegura ao servidor o direito de
optar pelo sistema de adicional de desempenho ou pelas vantagens por
tempo de serviço. Assim, além de decidir entre a nova carreira e a antiga,
o servidor deverá optar pelos qüinqüênios ou pelo adicional de
desempenho.

No entanto, tais questões não podem ser consideradas um problema, já
que se trata de opção inovadora feita pelo Poder Executivo, em conjunto
com as entidades representativas dos servidores públicos, tendo em vista
o procedimento democrático que se propõe adotar.

A Comissão de Constituição e Justiça, para adequar o projeto 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.

As referidas emendas modificam a redação dos arts. l°a 50, 80 , 21, 23,
27 e 29 e dos anexos do projeto original, visando ao seu aprimoramento
no que concerne à técnica legislativa, à alteração dos dispositivos
relativos à lotação e à relotação de cargos, à jornada semanal de trabalho
dos servidores e à definição das carreiras e cargos que possuem
natureza de atividade exclusiva de Estado, bem como à perfeita
correlação entre as classes dos cargos existentes e as carreiras
propostas e sua distribuição entre o órgão e entidades mencionados na
proposição em análise.



Analisando a proposta do Poder Executivo, este relator concorda com a
opção da Comissão de Constituição e Justiça por aproveitá-lali No
entanto, entendemos necessária a alteração do § 3 0 do art. 40, para a
inclusão dos cargos da carreira de Técnico Ambiental entre os que terão
as condições para o exercício das suas atribuições definidas em
regulamento, o que fazemos por meio da Emenda n° 1.

Para adequar a quantidade de cargos de nível superior e médio de
escolaridade às necessidades das entidades integrantes do Grupo de
Atividades de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável,
apresentamos a Emenda n° 2, ressaltando que a medida acarietará
economia para os cofres públicos, tendo em vista que altera a proposta
original, que prevê a criação de 320 cargos de nível superior, reduzindo-
os à metade, para possibilitar a criação de 160 cargos de Técnico
Ambiental, de nível médio de escolaridade.

Acrescentamos, ainda, por meio da Emenda n° 3, a alínea "b" no Item
11.3 do Anexo II, para conferir a atribuição de fiscalização, sob a
coordenação do Analista Ambiental, ao referido profissional.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.336/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, com as Emendas nos 1, 2 e 3, a seguir apresentadas.

EMENDA N°1
Dê-se ao § 3° do art. 40 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 40 - .......................................
§ 30 - As condições do exercício das atribuições dos cargos das

carreiras de Técnico Ambiental e de Analista Ambiental, em espeMal as
relacionadas às ações de fiscalização, serão definidas em regulamebto.".

EMENDA N°2
Dê-se ao inciso II do art. 24 e ao art. 25 do Substitutivo n° 1 a seguinte

redação, alterando-se o quantitativo de cargos de Técnico Ambiental,
constante do item 1.2 do Anexo 1, para 610 cargos, e o quantitativo de
cargos de Analista Ambiental, constante do item 1.3 do Anexo 1, para 807
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cargos:
"Art. 24 -.
li - ficam criados cento e sessenta cargos de provimento efetivo de

Analista Ambiental.
Art. 25 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico

Ambiental, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Técnico de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Técnico
Administrativo e Auxiliar de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável lotados na SEMAD, os cargos de provimento efetivo de
Técnico de Atividade de Pesquisa lotados na FEAM, os cargos de
provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, Técnico Administrativo,
Técnico de Recursos Hidricos e Auxiliar de Recursos Hidricos 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,
transformados em quinhentos e quarenta e oito cargos de provimento
efetivo de Técnico Ambiental;

II - ficam criados sessenta e dois cargos de provimento efetivo de
Técnico Ambiental.".

EMENDA N° 3
Acrescente-se ao item 11.3 do Anexo II do Substitutivo n° 1 a seguinte

alínea "b":
"Anexo II

II. 3- ..........................
b) execução de ações de fiscalização, sob a supervisão do Analista

Ambiental;"
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Jô Moraes - Fábio

Avelar - Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1 .339/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.339/2003

"institui as carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior do
Poder Executivo".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003 e republicada em
24/3/2004, foi a proposição distribuída à Comissão de Constituição e
Justiça, a esta Comissão e à de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicifade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo
n°1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer de mérito
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, II, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame, integrante do conjunto de propoições

encaminhadas pelo Poder Executivo no final de 2003 com o objetivo de
reestruturar as carreiras de seus servidores, institui as carreiras do Grupo
de Atividades de Educação Superior.

As proposições que instituem as carreiras do Poder Executivo têm
vários aspectos em comum. Um deles é a redução do número de cargos,
o que facilita a gestão de pessoal e confere maior flexibilidade à
organização do trabalho na administração pública estadual. O projeto em
tela propõe a fusão das diversas classes de cargos que compõem o
quadro de pessoal das entidades de ensino superior em apenas seis,
cada qual estruturada em carreira específica.

Outro ponto comum é a evolução em níveis e graus, mediante
promoção e progressão, respectivamente, sempre precedida de avaliação
de desempenho.

A aprovação desses projetos tem o mérito de fixar uma ràesma
concepção de carreira para as diversas categorias, ainda qu& cada
carreira tenha as suas especificidades. Essa concepção comum às
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diversas carreiras contribui para o fortalecimento de uma identidade
própria dos servidores do Poder Executivo do Estado, além de facilitar a
política de pessoal do Estado.

Assim, no que tange à política de pessoal, a aprovação das proposições
que instituem os planos de carreira inaugura uma nova fase na relação
entre os servidores e o Estado. Contudo, com a reorganização das
carreiras do Executivo, duas prerrogativas independentes deverão ser
consideradas pelo servidor:

a) o direito de optar pelo sistema de adicional de desempenho ou pelas
vantagens por tempo de serviço, assegurado pelo art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado,
acrescido pela Emenda à Constituição n° 57, de 15/7/2003;

b) o direito de optar por permanecer na carreira em que se encontra ou
por mudar para a nova carreira, nos termos do art. 36 do Substitutivo n° 1.

Portanto, além da opção pela carreira - a nova ou a atual -, os
servidores deverão optar pelas vantagens relativas ao tempo de serviço
ou pelo sistema de adicional de desempenho. Assim, haverá servidores
em quatro situações: nova carreira e adicional de desempenho; nova
carreira e vantagens relativas ao tempo de serviço; carreira atual e
adicional de desempenho; carreira atual e vantagens relativas ao tempo
de serviço.

Ora, sabe-se que a possibilidade de optar pela permanência na antiga
carreira é uma reivindicação dos servidores, e esta Comissão não
proporá a retirada dessa prerrogativa. Contudo, tal opção representa um
duplo prejuízo: dificulta a gestão de pessoal, onerando o Estado, e divide
os servidores da categoria, que deveriam permanecer unidos na luta por
uma boa carreira, em vez de divididos entre aqueles regidos pela carreira
antiga e os que aderiram à nova. Permanecendo essa possibilidade de
opção, deve-se alertar os servidores sobre as implicações de
continuarem na carreira antiga, o que traria prejuízo para o Estado e para
eles próprios.

No que tange à carreira do Grupo de Atividades de Educação Superior,
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ressalte-se a possibilidade de ingresso em nível correspondente à
titulação exigida. Trata-se de um mecanismo já adotado no campb do
ensino superior, em que as universidades públicas federais abrem
concurso inicialmente para doutores; não havendo candidatos, busca-se
a contratação de profissional com título de mestre. Sabe-se que, nessas
áreas, a contratação de um profissional apenas com a graduação impõe à
administração a necessidade de investir na formação desse servidor,
considerando-se que a pós-graduação "stricto sensu" é um passo
importante na capacitação do professor, notadamente para a atividade de
docência e de pesquisa. Assim, a titulação revela uma formação
específica e apropriada para o desempenho das atividades inerentes,  aos
cargos das carreiras que as integram.

Conclusão	 II
Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.339/2004 na forma do Substitutivo n° 1.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jô Moraes -

Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1° 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° 1.341/2003, que
institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de Cultura, dos
órgãos e das entidades das administrações direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 31/1212003 e republicado em
24/3/2004, o projeto foi distribuído às comissões competente para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, do Regimento
Interno.	 II

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da matéria na
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forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.
Cumpre, agora, a esta Comissão o exame do mérito do projeto,

fundamentado nos termos seguintes.
Fundamentação

Por meio da proposição em exame objetiva-se instituir novas carreiras
relacionadas com as atividades de cultura dos órgãos e entidades do
Poder Executivo. Para tanto, propõe-se a criação do Grupo de Atividades
de Cultura, entendido como um conjunto de carreiras agrupadas segundo
a sua área de atuação, por meio do qual haverá 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;
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. Nos anexos que acompanham a proposição, estabelece-se a
estrutura das carreiras citadas, com os níveis de escolaridade exigidos, a
carga horária de trabalho, as atribuições gerais dos cargos pertencentes
às carreiras, 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.

Cumpre ressaltar que, como ocorre nas carreiras dos demais Grupos de
Atividades que o Poder Executivo está instituindo, não haverá novos
ingressos nas carreiras de Auxiliar de Cultura, Auxiliar em Gestão
Artística e Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro. Essas carreiras são
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de nível fundamental de escolaridade e estão previstas na proposição
apenas para atender à correspondência entre as carreiras atuais e as
futuras. Tal medida tem fulcro na profissionalização dos quadros de
servidores do Poder Executivo e se justifica uma vez que se busca
melhor qualificação profissional dos integrantes das novas carreiras.
Outrossim, os critérios de promoção e progressão estabelecidos pela
proposição para o desenvolvimento do servidor na sua respectiva carreira
fundamentam-se, especialmente, na valorização profissional ë no
princípio da eficiência. A mudança de um grau para outro imediatamente
subseqüente, no mesmo nível, constitui a progressão, condicionada à
permanência do servidor pelo prazo de dois anos de efetivo exercíco no
mesmo grau e a duas avaliações periódicas de desempenho individual
satisfatórias. Já a promoção consiste na passagem do nível em que se
encontra o servidor para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.
Depende, principalmente, do efetivo exercício no mesmo nível li pelo
período de cinco anos e de cinco avaliações periódicas de desempenho
individual satisfatórias.

Segundo a exposição de motivos que acompanha o projeto, a proposta
de transformação e extinção de cargos propiciou a instituição dos novos
planos de carreiras, com atribuições mais genéricas e amplas. ,, Isso
resulta em benefícios para o servidor, visto que amplia as oportunidades
de realização pessoal e profissional por permitir o ajustamento das
atividades que realiza às mudanças de interesse e formação durante a
sua trajetória de vida profissional.	 O

Outro aspecto relevante é a possibilidade de o servidor movimentar-se
na carreira por meio da escolaridade adicional, assim entendida como
formação complementar ou superior àquela exigida para o nível emque o
servidor estiver posicionado, desde que relacionada com a natureza e a
complexidade da respectiva carreira. Esse novo instrumento para o
desenvolvimento na carreira beneficiará, de imediato, o servidor cjUe for
enquadrado na nova carreira, visto que pela regra atual esse mecanismo
não está previsto.
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Nos termos da proposição, a fixação dos vencimentos dos cargos das
carreiras que ora se instituem ocorrerá por meio de lei posterior, em
tabelas distintas, e será proporcional à carga horária de trabalho do
servidor.

Com a instituição das novas carreiras, está sendo oferecido ao atual
servidor o direito de optar por não ser enquadrado na nova estrutura, no
prazo de 90 dias contados da data de publicação do decreto que
estabelecer as regras de posicionamento. No caso de opção pelo não-
enquadramento, o servidor permanecerá na mesma situação, de acordo
com a legislação pertinente, e a transformação do seu cargo em cargo da
nova carreira somente se efetivará após a vacância do cargo original.
Não obstante, o direito de opção pela substituição das vantagens por
tempo de serviço pelo adicional de desempenho a que se refere o art. 31
da Constituição Estadual, de que trata o art. 115 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT - da mesma Carta, está garantido ao
servidor que optar pelo não-enquadramento, assim como para o servidor
que for posicionado na nova carreira.

Nos termos da proposição, as regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento na estrutura das carreiras do Grupo de Atividades de
Cultura abrangerão critérios que conciliem a escolaridade do cargo de
provimento efetivo ocupado pelo servidor, o tempo de serviço no cargo de
provimento efetivo transformado pela lei e o vencimento básico do cargo
de provimento efetivo percebido pelo servidor na data de publicação do
decreto. Essa mesma regra é válida para o cargo correspondente à
função pública a que se refere a Lei n° 10.254, de 1990, cujo detentor
tiver sido efetivado em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do
ADCT da Constituição Estadual.

Todavia, os atos de posicionamento somente ocorrerão após a
publicação da lei que estabelecer as tabelas de vencimento básico das
carreiras a serem instituídas.

Estabelece-se, ainda, que, desde que haja disponibilidade orçamentária
e financeira, poderão ser incorporados nas tabelas de vencimento básico
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dos cargos das futuras carreiras o abono de que trata a Lei Delegaa no
38, de 1997, e a parcela remuneratória complementar de que trata á Lei
Delegada n° 41, de 2000, além de outras vantagens pecuniárias. Outra
medida que, se aplicada, também será benéfica para o servidor.

A preocupação com a transparência dos atos de posicionamento dos
servidores nos cargos das carreiras que serão instituídas se verifica no
projeto de lei em análise quando este estabelece que a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão disponibilizará, para consulta pública,
o texto do decreto que determinará as regras de posicionamento, durante,
pelo menos, os 15 dias anteriores à data de sua publicação, após notícia
prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.

Com relação aos detentores de função pública, aqueles que , não
tenham sido efetivados serão enquadrados na nova estrutura apenas
para fins de percepção de vencimento, observadas as regras de
enquadramento e posicionamento para os servidores ocupantes de argo
efetivo, mantida a identificação. como "função pública", com a mesma
denominação do cargo em que for posicionado.

Quanto ao servidor inativo, está previsto o seu enquadramento na
estrutura das carreiras a serem instituídas, desde que não tenha feito a
opção pelo não-enquadramento, apenas para fins de percepção do
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que for
posicionado, levando-se em consideração, evidentemente, o cargo ou a
função em que se deu a aposentadoria.

Em face da necessidade de se aprimorar a proposição, especialmente
no que se refere à solicitação feita pelo Governador do Estado por meio
da Mensagem n° 213/2004, a Comissão de Constituição e justiça
apresentou o Substitutivo n° 1. Nesse substitutivo estão as mudanças no
que conceme ao novo modelo de gestão administrativa, em consonância
com a legislação complementar pertinente. O citado substitutivo' ainda
observou aspectos de técnica legislativa para o aperfeiçoamento da
proposição.

Pelas razões expostas pode-se concluir que o projeto de lei em exame
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busca o aperfeiçoamento contínuo do servidor, por meio da valorização
da qualificação profissional e do desempenho eficiente para fins de
desenvolvimento na carreira.

Conclusão
Somos, portanto, favoráveis à aprovação do Projeto de Lei n°

1.341/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Fábio Avelar - Jô Moraes -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.342/2003
(Nova Redação, nos termos do Art. 138, § 1°, do Regimento Interno)

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.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003 e republicado em
24/3/2004, o projeto foi distribuído às comissões competentes para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cumpre, agora, a esta Comissão o exame do mérito do projeto,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em exame propõe a criação do Grupo de Atividades de

Desenvolvimento Econômico e Social e do Grupo de Atividades de
Agricultura e Pecuária do Poder Executivo.
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A criação de grupos de atividades, assim entendidos como o conjunto
de carreiras agrupadas segundo a sua área de atuação, faz parte da
implementação do novo modelo de gestão da administração pública
estadual, objetivando maior mobilidade institucional, setorial e intersetorial
dos servidores públicos efetivos. Outrossim, objetiva atender a uma
antiga reivindicação dos servidores públicos estaduais e ao compromisso
assumido pelo Poder Executivo de encaminhar todos os projetos de lei de
instituição e estruturação dos planos de carreira para exame e
deliberação da Assembléia Legislativa.

Nos anexos que acompanham a proposição, estabelece-se a estrutura
das carreiras citadas, com os níveis de escolaridade exigidos, a carga
horária de trabalho, as atribuições gerais dos cargos pertencentes às
carreiras, 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.

Cumpre ressaltar que o Governador do Estado, por meio da Mensagem
n° 231/2004, de 1 0/6/2004, propôs alterações no projeto em análise,
acolhidas na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça. Tais alterações referem-se à compreensão dos
conceitos "grupo de atividades" e "quadro de pessoal", pertencentes a
todos os demais projetos de lei sobre carreiras; à supressão da referência
ao Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária, assunto do Projêto de
Lei n° 1.335/2003, que originou a Lei n° 15.303, de 2004; ao
detalhamento das jornadas de trabalho dos servidores e, finalmente, aos
aspectos de técnica legislativa para o aperfeiçoamento da proposição.

Fazem parte do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econôthico 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
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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
Telecomunicações, Assistente Administrativo de Telecomunicações,
Analista Administrativo de Telecomunicações, Gestor de
Telecomunicações, Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social,
Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social, Analista de
Desenvolvimento Econômico e Social, Auxiliar de Administração de
Estádios, Assistente de Administração de Estádios e Analista de
Administração de Estádios.

Os cargos das carreiras supracitadas são lotados nos quadros de
pessoal dos seguintes órgãos e entidades do Poder Executivo: Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE -, Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - SEDRU -,
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE -,
Secretaria de Estado de Turismo - SETUR -, Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA -, Coordenadoria de
Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente - CAADE -, Fundação de
Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG -, Instituto de
Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM -, Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -, Loteria do Estado de Minas
Gerais - LEMO -, Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas
Gerais - DETEL-MO -, Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais - IDENE - e Administração de Estádios do Estado de
Minas Gerais - ADEMG.

E importante observar que, conforme acontece com as carreiras dos
demais grupos de atividades que o Poder Executivo está instituindo, não
haverá novos ingressos nas carreiras de Auxiliar de Serviços
Operacionais, Auxiliar de Atividades Operacionais, Auxiliar de Metrologia
e Qualidade, Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar de
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Gestão Lotérica, Auxiliar Administrativo de Telecomunicações, Auxiliar de
Desenvolvimento Econômico e Social e Auxiliar de Administração de
Estádios. Essas carreiras são de nível fundamental de escolaridade e
estão previstas na proposição apenas para atender à correspondência
entre as carreiras atuais e as futuras. Pretende-se, com isso, a
profissionalização dos quadros de servidores do Poder Executivo e,
conseqüentemente, mais eficiência na prestação dos serviços públicos.

Com efeito, os critérios de promoção e progressão estabelecidos pela
proposição para o desenvolvimento do servidor na respectiva carreira
baseiam-se, principalmente, na valorização profissional e no princípio da
eficiência. A mudança de um grau para outro imediatamente
subseqüente, no mesmo nível, constitui a progressão, condicionéda à
permanência do servidor pelo prazo de dois anos de efetivo exercício no
mesmo grau e a duas avaliações periódicas de desempenho individual
satisfatórias. Já a promoção consiste na passagem do nível em qe se
encontra o servidor para o nível subseqüente na carreira a que pertence.
Depende, especialmente, do efetivo exercício no mesmo nível pelo
período de cinco anos e de cinco avaliações periódicas de desemj5enho
individual satisfatórias.

A transformação e extinção de cargos está prevista no projeto e, de
acordo com a mensagem governamental, contribuiu para a instituição dos
novos planos de carreira. Aduz-se, ainda, na mensagem, que com
atribuições mais genéricas, o servidor terá mais "oportunidades de
realização pessoal e profissional, por permitir o ajustamentõ das
atividades que realiza às mudanças de interesse e formação durante a
sua trajetória de vida profissional".

Outro fator relevante é a possibilidade de o servidor movimentarse na
carreira por meio da "escolaridade adicional", assim entendida -como
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. Esse novo instrumento para o
desenvolvimento na carreira significa uma vantagem imediata para o
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servidor que for enquadrado na nova carreira, visto que na regra atual
esse benefício não está previsto.

A proposição estabelece, ainda, que a fixação dos vencimentos dos
cargos das carreiras que ora se instituem será objeto de lei posterior, por
meio de tabelas distintas, e será proporcional à carga horária de trabalho
do servidor.

Com o implemento das novas carreiras, o atual servidor terá o direito de
optar por não ser enquadrado na nova estrutura, no prazo de noventa
dias contados da data da publicação do decreto que estabelecer as
regras de posicionamento. No caso de opção pelo não-enquadramento, o
servidor permanecerá na mesma situação, de acordo com a legislação
pertinente. Nessa hipótese, a transformação de seu cargo em cargo da
nova carreira somente ocorrerá após a vacância do cargo original. Por
outro lado, o direito de opção pela substituição das vantagens por tempo
de serviço pelo adicional de desempenho a que se refere o art. 31 da
Constituição Estadual, de que trata o art. 115 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT - da mesma Carta, está assegurado
tanto para o servidor que optar pelo não-enquadramento como para o
servidor que for posicionado na nova carreira.

Para o posicionamento do servidor decorrente de seu enquadramento
na estrutura das carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento
Econômico e Social, o Poder Executivo baixará um decreto contendo as
regras de posicionamento. De acordo com o projeto, essas regras
abrangerão critérios que conciliem a escolaridade do cargo de provimento
efetivo ocupado pelo servidor, o tempo de serviço no cargo de provimento
efetivo transformado pela lei e o vencimento básico do cargo de
provimento efetivo percebido pelo servidor na data da publicação do
decreto. Essa mesma regra é válida para o cargo correspondente à
função pública a que se refere a Lei n° 10.254, de 1990, cujo detentor
tiver sido efetivado em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do
ADCT da Constituição Estadual.

Ressalte-se que os atos de posicionamento somente ocorrerão após a
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publicação da lei que estabelecer as tabelas de vencimento básico das
carreiras a serem instituídas.	 11

O cuidado com a transparência dos atos de posicionamento dos
servidores nos cargos das carreiras que serão instituídas está presente
no projeto de lei em pauta quando este estabelece que a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão disponibilizará, para consulta pública,
o texto do decreto que determinará as regras de posicionamento, durante,
pelo menos, os 15 dias anteriores à data de sua publicação, após ntícia
prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.

Com referência aos detentores de função pública, aqueles que não
tenham sido efetivados serão enquadrados na nova estrutura apenas
para fins de percepção de vencimento, observadas as regras de
enquadramento e posicionamento para os servidores ocupantes de pargo
efetivo, mantida a identificação como "função pública", com a mesma
denominação do cargo em que for posicionado.

Quanto ao servidor inativo, o seu enquadramento na estruturá das
novas carreiras ocorrerá, apenas, para fins de percepção do vencimento
básico correspondente ao nível e ao grau em que for posicionado,
levando-se em consideração, evidentemente, o cargo ou a função en que
se deu a aposentadoria. Contudo, também lhe é oferecida a opção pelo
não- enquadramento.

Finalmente, por sugestão do Deputado Márcio Kangussu,
apresentamos na conclusão a Emenda n° 1, que objetiva inserir no texto
do projeto um dispositivo prevendo a possibilidade de incorporação ao
vencimento do servidor do abono de que trata a Lei Delegada n° 38, de
26/9/97, e da Parcela Remuneratória Complementar de que trata a Lei
Delegada n° 41, de 7/6/2000, desde que haja disponibilidade
orçamentária e financeira. Ressaltamos que a medida proposta não
acarreta despesa aos cofres públicos, mas demonstra preocupação com
o tratamento dispensado ao servidor no momento do envio das tabelas de
vencimento básico das carreiras que ora se instituem.

Em face de todo o exposto, manifestamo-nos favoráveis às medidas

rÀ



21

propostas pela proposição em exame, onde se pode constatar o interesse
no aperfeiçoamento continuo do servidor, mediante a valorização da
qualificação profissional e da eficiência para fins de desenvolvimento na
carreira.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.342/2003 na

forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 60 do Substitutivo n° 1 o seguinte § 2 0,

transformando-se o seu parágrafo único em § 1°:
"Art. 60-
§ 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.".

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro

Silva - Jô Moraes.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.34612003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.346/2003
"institui e estrutura as carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual -
AFRE - e de Especialista em Tributação e Arrecadação - ETA - do
Quadro de Pessoal do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação da Secretaria de Estado de Fazenda".

Foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
com a Emenda n° 1, que apresentou.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,
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examinar o mérito da proposta.
Fundamentação	 p1

A proposição em epígrafe tem por objetivo instituir e estruturar as
carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE - e de Especialista
em Tributação e Arrecadação - ETA - do Quadro de Pessoal do Grubo de
Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação da Secretaria de
Estado de Fazenda.

Como já se disse, a proposta foi analisada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade com a Emenda
n° 1, a qual visou, basicamente, a aprimorar a redação do art. .9 do
projeto.

Tecnicamente, o projeto é bem elaborado. Uma vez que institui o plano
de carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação, contribui para o atendimento de uma reivindicação legítima
dos servidores que abrange.

E importante dizer que 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 estirhulam
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.

Durante a tramitação da proposta, o Governador do Estado encaminhou
mensagem propondo alterações no texto do projeto. A seguir, tece remos
alguns comentários a respeito.

O art. lO da emenda acrescenta parágrafo único ao art. P do projeto,
com vistas a estabelecer os critérios para a obtenção do quantitativo total
de cargos de cada carreira.

O art. 2° da emenda propõe alterações no art. 3 0 do projeto, que trata
dos conceitos utilizados na elaboração do plano de carreiras. Destaca-se
a inserção do conceito de "Grupo de Atividades" e a mudança na
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definição da noção de "Quadro de Pessoal". O referido artigo apresenta,
ainda, o detalhamento dos órgãos e entidades que integram o Grupo de
Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação.

O art. 30 da emenda pretende incluir o § 1° no art. 4 0 do projeto, a fim de
que a autoridade máxima do órgão de lotação dos servidores com
funções que possuem natureza de atividade exclusiva de Estado atribua-
lhes poder de policia. Propõe, ainda, a inserção do § 2 0 no referido art. 40,
objetivando proibir a relotação de cargos de provimento efetivo das
carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE - e de Especialista
em Tributação e Arrecadação - ETA -, bem como a transferência de seus
ocupantes para os demais órgãos e entidades da administração pública
estadual.

O art. 40 da emenda propõe a supressão da expressão "se necessário"
dos incisos II e III do art. 10 e do inciso II do § 2 0 do art. 11, na suposição
de que a prova de aptidões psicológica e psicotécnica e o curso de
formação técnico-profissional são exigências imprescindíveis para o
ingresso nas carreiras em comento.

O art. 50 da emenda propõe o acréscimo de parágrafo único ao art.12.
Como a Lei n° 13.406, de 21/12/99, alterou de média para superior a
escolaridade exigida para o provimento do cargo de Técnico de Tributos
Estaduais, e considerando, ainda, que parcela substancial de servidores
ocupantes de tais cargos não possuem diploma de nível superior, a
referida emenda determina que os atuais ocupantes de cargos de
provimento efetivo de Técnico de Tributos Estaduais (ora transformados
em cargos de provimento efetivo de Especialista em Tributação e
Arrecadação) comprovem os requisitos mínimos necessários ao
desenvolvimento na carreira, incluída a escolaridade exigida para a
progressão e a promoção.

O art. 60 da emenda acresce os parágrafos 1° e 2 0 ao art. 15 da
proposta em questão. O objetivo é possibilitar, a exemplo dos demais
projetos de lei que instituem e estruturam planos de carreiras no Poder
Executivo Estadual, a promoção por escolaridade adicional nas carreiras
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de Auditor Fiscal e de Especialista em Tributação e Arrecadação.
No art. 80 da emenda, propõe-se a alteração do quantitativo de cargos

de provimento efetivo de Técnico de Tributos Estaduais extintos,
constantes do § l° do art. 21 do Projeto de Lei n° 1.346/2003. De 1.100
muda-se para 1.069 cargos. Essa alteração decorre da constatação de
que 31 cargos de provimento efetivo de Técnico de Tributos Estaduais
foram extintos por força do art. 14. da Lei n°12.280, de 31/7/96.

O art. 9° da emenda deve-se à necessidade de inserir no projeto
algumas novas atribuições das carreiras. O art.10 reestrutura a tabea de
correlação constante do Anexo IV da proposta em análise.

O art. 11 da emenda atende a demanda da Secretaria de Estado de
Fazenda, que pretende alterar a denominação da carreira de Especialista
em Tributação e Arrecadação - ETA - para Gestor Fazendário - GEFAZ.
Na verdade, essa alteração abrange todo o texto do Projeto de Lei n°
1.346/2003.

As alterações propostas, de modo geral, contribuem para o
aperfeiçoamento do projeto em epígrafe, razão pela qual optamos por sua
inclusão parcial neste parecer. Não serão integralmente acatadas, já que
algumas delas foram apresentadas nas 18 sugestões de emenda que o
Colégio de Líderes encaminhou a esta Comissão, as quais passamos a
examinar.

A proposta de emenda n° 1 resume-se a alterar a ementa do projeto,
seguramente em razão das mudanças advindas das emendas seguintes.
A de n° 2 confere nova redação ao art. 1° e acrescenta ao projêto as
carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças, e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças. Muda, ainda, a
denominação conferida ao cargo de Especialista em Tributação e
Arrecadação - ETA - para Gestor Fazendário - GEFAZ. Já a de n° 3
apenas suprime o parágrafo único do art. 30, consoante proposta de
alteração da lavra do Executivo.

A proposta de emenda n° 4 altera o art. 40, acrescendo-lhe o parágrafo
30 . Ao que tudo indica, incide diretamente sobre as alterações projostas
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pelo Executivo. Estabelece, pois, que as carreiras de Auditor Fiscal e de
Gestor Fazendário, integrantes do Grupo de Atividades de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação, compõem-se, diversamente das demais, de
cargos cujas funções têm natureza de atividade exclusiva de Estado.

A proposta no 5 muda o art. 6 0 do projeto em análise. De maneira bem
detalhada, dispõe sobre jornada de trabalho, mas preservando a situação
jurídica dos atuais servidores que tiveram seus cargos transformados
para Técnico Fazendário e Analista Fazendário.

proposta n° 6 dá nova redação ao art. 9, o qual cuida de ingresso na
carreira. Percebe-se, mais uma vez, maior detalhamento da matéria, com
a definição do nível de escolaridade exigido para o ingresso e o
estabelecimento de conceitos que certamente facilitam a execução da lei.

Segue-se a proposta n°7, que visa a melhorar a redação do §1° do art.
14. A de n° 8 insere três parágrafos no art. 15, disciplinando a figura da
progressão e promoção por escolaridade adicional. Na hipótese de
concessão de Adicional de Desempenho - ADE - para o Técnico
Fazendário e o Analista Fazendário, os títulos usados pelo servidor para
fins de promoção e progressão poderão ser reaproveitados.

A proposta seguinte, a de n° 9, altera o conteúdo do art. 16, de modo
que os incisos IV e V e os % 2°, 4° e 5° se tornem aplicáveis apenas ao
Gestor Fazendário e ao Auditor Fiscal. Já a de n° 10 insere dois novos
dispositivos no projeto, promovendo a transformação dos cargos que
menciona.

Assim, o primeiro dispositivo transforma os atuais cargos públicos de
provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Atividade
Fazendária, Técnico Administrativo e Técnico de Atividade Fazendária,
lotados na Secretaria de Estado de Fazenda, no cargo de provimento
efetivo de Técnico Fazendário de Administração e Finanças, na forma da
correlação estabelecida no Anexo IV.

Por sua vez, o segundo dispositivo transforma os atuais cargos públicos
de provimento efetivo de Analista de Administração, Analista de Cultura,
Analista de Saúde, Analista de Atividade Fazendária, Analista de
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Comunicação Social e Analista de Planejamento, lotados na Secretaria
de Estado de Fazenda, no cargo de provimento efetivo de Analista
Fazendário de Administração e Finanças, na forma da correlação
estabelecida no Anexo IV.

Já a Proposta n° 11, que dá nova redação ao § 1° do art. 21, amplia os
tipos de cargos que o projeto extingue. Ficam extintos, no quad ço de
pessoal da Secretaria de Estado de Fazenda, 1.069 cargos vagos de
provimento efetivo de Técnico de Tributos Estaduais, 100 cargos vagos
de provimento efetivo de Agente Fiscal de Tributos Estaduais, 8 cargos
vagos de provimento efetivo de Técnico de Atividade Fazendári, 77
cargos vagos de provimento efetivo de Auxiliar de Atividade Fazendária e
12 cargos vagos de provimento efetivo de Analista de Atividade
Fazendária.

A Proposta de Emenda n° 12, alterando a redação do parágrafo único
do art. 23, faz aplicar seu conteúdo exclusivamente ao Auditor Fiscal e ao
Gestor Fazendário. A proposta seguinte, de n° 13, incidindo na redação
do § 30 do art. 25, também deixa claro que o dispositivo se aplica a'p'enas
aos citados cargos.

Novamente, por intermédio da proposta n° 14, pretende-se inserir
conteúdo novo no projeto, neste caso com o propósito de se definirem
regras específicas de transformação de cargos e enquadrah-iento
relativamente aos detentores de função pública mencionados na Lei n°
10.254, de 20/7/90.

Seguem as Propostas de Emenda n os 15 a 17, cujo objetivo é adequar
os Anexos 1, II e IV às sugestões de alteração já comentadas.

Finalmente, cabe mencionar a Proposta de Emenda n° 18, a qual insere
o Anexo V no projeto, versando sobre o quantitativo de cargos de Técnico
Fazendário e Analista Fazendário ocupados por servidores efetivados
pela Emenda à Constituição n° 49/2001 e, também, por servidorés não
efetivados. Trata-se de um complemento ao disposto na Proposta n° 14.

Como as sugestões referidas alteram o projeto globalmente, optamos
por apresentar, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1, que é frkito da
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compatibilização da emenda encaminhada pelo Poder Executivo com as
sugestões apresentadas pelo Colégio de Líderes.

Ainda aproveitamos a ocasião para inserir regras que já têm sido objeto
de consenso nesta Casa, quando da análise de projetos semelhantes ao
que se examina. Trata-se, sobretudo, da questão da política
remuneratória como condição para o envio da tabela de vencimentos.
Ademais, estamos prevendo a exigência de consulta pública previamente
à publicação das regras de enquadramento. O substitutivo também
realiza ajustes de redação, inclusive no texto da Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, apenas com a intenção de facilitar,
ainda mais, a compreensão da matéria.

Finalmente, é importante mencionar que o substitutivo que se segue
sofreu ligeiras alterações com vistas ao seu aperfeiçoamento, as quais
não constam no texto distribuído na forma de avulso. Entre elas,
merecem destaque a supressão da regra que remetia para decreto a
definição da lotação dos cargos das carreiras instituídas pela lei, a
possibilidade de cessão dos servidores para órgão ou entidade em que
não haja a carreira a que pertencem e, por último, a supressão das
normas que condicionavam a promoção do Auditor Fiscal da Receita
Estadual e do Gestor Fazendário à existência de vagas.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.346/2003

na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
Com a aprovação do Substitutivo n° 1, fica prejudicada a Emenda n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização

e Arrecadação do Poder Executivo e as carreiras de Técnico Fazendário
de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração
e Finanças.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo 1

Disposições Gerais
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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.
§ 1° - As carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor

Fazendário integram o Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação do Poder Executivo.

§ 20 - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e o núm&o 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 funcioial do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidõs 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 denro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexdade,
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
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Fazenda.
Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas por

esta lei são as constantes no Anexo II.
§ l - 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
exclusiva de Estado.

§ 30 - As condições do exercício das atribuições dos cargos das
carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário,
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. 60 - 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
"capuV' não perceberá a Gratificação de Estimulo 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.
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§ 1° - As carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor
Fazendário terão regime de dedicação exclusiva, inclusive quando
estabelecido o sistema de rodízio de períodos diurnos e noturnos.

§ 20— Ao servidor submetido ao regime de que trata o § l o deste arligo 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.	 11

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	 IIDo 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 Diretíizes e
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Bases da Educação.
Art. 11 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas por

esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e ooderá conter as
seguintes etapas sucessivas:

- provas, ou provas e títulos;
II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica;
III - curso de formação técnico-profissional, nos termos de regulamento;
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 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;
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 comas 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.

§ 2° - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do
parágrafo único do art. 11;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento;
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III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de
avaliação médica, nos termos da legislação vigente.	 II

Art. 13— 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 das carteiras
instituídas por esta lei, 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. 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;
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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. 16 - 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.

§ 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% (cinqüenta 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 máximo, de
dois em dois anos, e será definido em regulamento, respeitado o disposto
nesta lei.
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§ 60 - O número de cargos de um mesmo nível não ultrapassàrá o
limite máximo de 40% (quarenta por cento) do total de cargos na carreira.

AI. 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.	 II

AI. 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 progbssão
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 "caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de quàlquer
vantagem pecuniária, salvo para a concessão do Adicionhi de
Desempenho - ADE - para os servidores das carreiras de Técnico

•Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças.

AI. 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 estatútárias
vigentes e em legislação específica.

Parágrafo único - Nas hipóteses previstas no inciso II do "caput deste
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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° do art. 16 serão
desenvolvidos preferencialmente em parceria com a Escola de Governo
da Fundação João Pinheiro.

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 lotados 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 Fazendária,
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Analista de Comunicação Social e Analista de Planejamento lotados na
Secretaria de Estado de Fazenda na data da publicação desta lei ficam
transformados em duzentos e cinqüenta e um cargos de provimento
efetivo de Analista Fazendário de Administração e Finanças, ressal&ados
doze cargos vagos de Analista de Atividade Fazendária, que ficam
extintos.

Art. 26 - Ficam extintos oito cargos vagos de provimento efetivo de
Técnico de Atividade Fazendária.

Art. 27 - A identificação dos cargos de provimento efetivo
transformados e extintos por esta lei será feita em decreto.

Art. 28 - Os servidores que, na data da 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 da publicação desta lei, for ocúpante
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 po'E meio
de requerimento escrito, dirigido ao titular do órgão de lotação do] cargo
ocupado pelo servidor;

II - o prazo para  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.	 iiArt. 30 - Na ocorrência da opção prevista no art. 29, a transformação,
nos termos dos arts. 22 a 25 desta lei, do cargo ocupado pelo servidor em
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cargo de carreira constante no Anexo 1 somente se efetivará após a
vacância do carga 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 art. 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.

§ 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 remuneratária equânime para essas duas carreiras.

§ 20 - 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 enquadramento 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 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;

IV - a remuneração percebida pelo servidor.
§ 1 O - As regras de posicionamento não acarretarão redução da

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

§ 2 1 - 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 dê 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 tratao 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°— Os atos de posicionamento a que se refere o caput" deste artigo
somente produzirão efeitos após sua publicação.

§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de posicionamento
de que trata o "caput" deste artigo, será mantido o valor do vencimento
básico percebido pelo servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei na data da publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento, acrescido das vantagens previstas na
legislação vigente.

§ 3° - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
serão formalizados por meio de resolução conjunta do Secretário de
Estado de 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° 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 Dispdsições
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.	ri

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

§ 2° - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "capuV' 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
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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.

§ 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 § l o e das funções
públicas de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante no Anexo III 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 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.

§ l 0 - Aplica—se o disposto no "caput" deste artigo aos servidores que,
na data da publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 21 - 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,
para 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 tiveremPseus
cargos transformados em cargos das carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e Analista Fazendário de Administração e
Finanças, conforme a situação de cada servidor na data da publióação
desta lei.

Art. 38— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo 1

(a que se referem os arts. 1 0 , 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 Finançás e de Analista

Fazendário de Administração e Finanças
1.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
- Os Quadros do Anexo 1 foram publicados na edição do "Diário do

Legislativo" de 10.12.2004.
1.2 - Gestor Fazendário - GEFAZ

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

- O Quadro referente ao Anexo II foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 1°.12.2004.

Anexo III
(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
Constituição n°49, de 13 de Junho de 2001, e das Funções Públicas Não
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Efetivadas da SEF
- O Quadro do Anexo III foi publicado na edição do 'Diário do

Legislativo" de 1°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 das
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
* Os Quadros referentes ao Anexo IV foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 10.12.2004.
IV.2 - Carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e

de Analista Fazendário de Administração e Finanças.
Anexo V

(a que se refere o art. 8° 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

- O Quadro do Anexo V foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 11.12.2004.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Fábio Avelar

- Jô Moraes (voto contrário).
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.845/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n° 1.845/2004
revoga o inciso V e o § 2 0 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.
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Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, retorna a matéria a
esta Comissão a fim de receber parecer para o 20 turno, nos termos do
art. 189, c/c o art. 102, 1, do Regimento Interno.

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

O projeto em análise tem como finalidade revogar a exigência de que as
associações e fundações constituídas no Estado sejam inscritas em
Conselho Municipal ou no Conselho Estadual de Assistência Social para
que possam ser declaradas de utilidade. pública. Tal exigência foi inbluida
na Lei n° 12.972, de 1998, por meio da alteração de seu art. 1 0 pela Lei n°
15.294, de 2004.

A concessão do título de utilidade pública a entidades privadas kplica
no estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa privada
na prestação de serviços necessários à coletividade, como a assistência
social, o atendimento médico, a pesquisa científica, a proteção ao meio
ambiente e a promoção da educação e da cultura. As entidades
destacadas pelo título servem desinteressadamente à coletividade, e
suas atividades são desenvolvidas em benefício da parcela menos
favorecida da população.

Ao retirar a exigência de inscrição em Conselho Municipal ou no
Conselho Estadual de Assistência Social, a proposição amplia o número
de entidades que poderão receber o referido título, com claros benefícios
para a sociedade.

Esclarecemos que o Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, aperfeiçoou a redação com o objetivo de adequá-
la à técnica legislativa, sem alterar a intenção do autor.

Por não apresentar vícios e por seu alcance social, ratificamos nosso
entendimento pela aprovação da proposição.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.845/2004

no 2° turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.

rÁ



43

Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes, relatora - Fábio Avelar -
Dalmo Ribeiro Silva.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.845/2004

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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27 de julho de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - As associações e fundações constituídas no Estado com o fim

exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade podem ser
declaradas de utilidade pública mediante a comprovação de que:

- 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 deste artigo poderá ser firmado 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 seus substitutos legais, do município ou da
comarca em que as entidades forem sediadas.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.656/2004

Mesa da Assembléia
Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Administração
Pública solicita à Presidência da Casa seja encaminhado ao Presidente
do Tribunal de Contas do Estado pedido de informações sobre a
existência de estudos elaborados por aquela Corte quanto à existência de
passivo mútuo entre o Estado de Minas Gerais e o Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.
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O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 614I2004 e, a
seguir, encaminhado a este órgão colegiado para que, nos termos do art.
79, VIII, "c", do Regimento Interno, receba parecer.

Fundamentação
Devemos esclarecer que a matéria ora examinada está regulada pela

Lei Federal n° 9.796, de 1999, que dispõe sobre a compensação
financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de
previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de
contribuição para efeito de aposentadoria.

A apresentação do requerimento pela Comissão configura éfetivo
exercício de prerrogativa que lhe é conferida pelo art. 54, § 3°, da
Constituição do Estado. Esse dispositivo estabelece que a Mesa da
Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a dirigente de
entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia
Militar e a outras autoridades estaduais.

A iniciativa da proposição encontra amparo nos artigos da Carta mineira
que tratam da fiscalização e dos controles. Os arts. 73 e 74 dispõem que
os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado' e de
entidade da administração indireta se sujeitarão ao controle externo, a
cargo da Assembléia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas; e
que, em se tratando de fiscalização contábil, financeira, orçamdntária,
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração
indireta, levar-se-á em conta a legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de despesa e do
de que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação.

Também na mesma linha de análise, trazemos à baila o art. 76, inciso
XII, da mesma Carta constitucional, que atribui ao Tribunal de Cóntas a
competência para prestar as informações solicitadas pela Assembléia
Legislativa ( ... ) ou por comissão sua, sobre assunto de fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre os
resultados de auditoria e inspeção realizadas em órgão de qualqier dos
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Poderes ou entidade da administração indireta.
Ainda que, em nosso ajuizamento, a legitimidade do pedido das citadas

informações seja evidente, ao levar-se em conta que elas são
imprescindíveis para que a Comissão autora do requerimento possa a
contento exercer a competência para a qual foi criada, consideramos de
bom alvitre apresentar emenda ao requerimento, a ser formalizada ao
final deste parecer, com o fim de dar ao pedido caráter de objetividade,
pois entendemos que efetivamente se deseja obter os estudos sobre a
compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e o
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Minas Gerais, instituído pela Lei Complementar n° 64, de 2002, e não
saber sobre a existência deles.

Conclusão	-
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.656/2004 com aEmenda n°1, nos termos que se seguem.
EMENDA N° 1

Substitua-se a expressão "sobre a existência de estudos elaborados por
este órgão quanto à existência de passivo mútuo entre o Estado de Minas
Gerais e o INSS" por "sobre os resultados dos estudos elaborados por
aquele órgão no que tange à compensação financeira entre o Regime
Geral de Previdência Social e o Regime Próprio de Previdência dos
Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.657/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Administração Pública, atendendo a requerimento da

Deputada Manuha Campos, aprovado na reunião de 30/3/2004, solicita,
por meio da proposição em tela, seja encaminhado ofício ao Presidente
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da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - pedindo
o envio de cópia dos três últimos convênios firmados entre aquela
Companhia e o Município de Contagem.

Após sua publicação em 8/4/2004, vem a matéria à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, 'c", do
Regimento Interno.	 O

Fundamentação
A iniciativa da proposição encontra amparo no § 3 0 do art. 54 da

Constituição do Estado, que assegura à Assembléia Legislativa o poder
de encaminhar pedido de informação, por intermédio de sua Mesa
Diretora, a dirigente de entidade da administração indireta e a outras
autoridades estaduais, sendo que a recusa ou o não-atendimento no
prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa constituem infração
administrativa, sujeita a responsabilização.

A COPASA, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, integra a administração indireta do Poder
Executivo. E uma sociedade sob o controle acionário do Estado,
constituída nos termos da Lei n° 2.842, de 1963, e assim denominada
pela Lei n° 6.475, de 1974, à qual compete planejar, projetar, executar,
ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de saneamento básico,
mediante contrato de concessão ou convênio específico com os
municípios.

Seus atos estão sujeitos à fiscalização E ao controle da Assembléia
Legislativa, consoante o disposto no art. 62, inciso XXXI, da Constituição
do Estado.
- Por sua vez, o art. 74 da mesma Cada enuncia que tal fiscalização e
controle abrangem a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração
indireta, quanto aos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade
e razoabilidade do ato gerador de receita ou determinante de despesa e
do ato do qual resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação.

A previsão regimental para que os colegiados desta Casa possam
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exercer essa competência legislativa encontra-se no art. 100, inciso IX, o
qual dispõe quê cabe às comissões, em razão da matéria de sua
competência, da matéria compreendida em sua denominação ou da
finalidade de sua constituição, encaminhar, por intermédio da Mesa da
Assembléia, pedido escrito de informação a Secretário de Estado, a
dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da
Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.

Como visto, a apresentação do requerimento configura o efetivo
exercício do controle externo sobre atos do Poder Executivo, assegurado
constitucionalmente a esta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.657/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - George Hilton.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.66512004

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Saúde, atendendo a requerimento dos Deputados
Fahim Sawan e Neider Moreira aprovado em 25/3/2004, solicita à
Presidência da Assembléia Legislativa sejam encaminhados ofícios ao
Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde - COSEMS - e à
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações relativas à
possibilidade de atualização dos investimentos "per capita" realizados
pela Programação Pactuada e Integrada - PPI - em Minas Gerais.

Publicada em 8/4/2004, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIU, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Assembléia Legislativa, titular do controle externo do Estado e das

entidades da administração indireta, tem, além da função legiferante, a de
fiscalizar os atos da administração pública, que é levada a termo pelos
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parlamentares mediante várias ações, entre elas o pedido de informáções
por escrito dirigido às autoridades estaduais, em conformidade com o art.
100, IX, do Regimento Interno, "in verbis":

"Ari. 100 - As comissões, em razão da matéria de sua competência, da
matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua
constituição, cabe:

IX - encaminhar, por meio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de
informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da
administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a ôutras
autoridades estaduais;". (Grifo nosso.)

Assim, a proposição em análise está em perfeita consonância com o
art. 54, § 20 e 30 , da Constituição do Estado, que confere à Msa da
Assembléia a atribuição de encaminhar pedido de informação ao
Secretário de Estado e a outras autoridades estaduais. Cumpre salientar
que a recusa ou o não-atendimento, no prazo de 30 dias, ou a prestação
de informação falsa, constituem, respectivamente, crime de
responsabilidade ou infração administrativa, sujeita a responsabilização.

A Programação Pactuada e Integrada, no âmbito do Sistema único de
Saúde, é um instrumento de organização do sistema, que dee ser
coerente com as estratégias de regionalização definidas preliminarmente
para o Estado. Envolvendo a alocação de recursos federais, estaduais e
municipais, a PPI é coordenada pelo gestor estadual em estreita
articulação com os gestores municipais, tendo em vista o princípio do
comando único do sistema em cada esfera de Governo. Cabe salientar
que o escopo e o detalhamento do processo de programação são de
responsabilidade de cada município, com a assessoria técniba da
Secretaria de Estado da Saúde.

Em conformidade com a Norma Operacional Básica NOB 01/96, as
instâncias básicas para a viabilização desses propósitos integradores são
os fóruns de negociação, integrados pelos gestores municipal, estadual e
federal - a Comissão Intergestores Tripartite - CIT - e pelos gestores
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estadual e municipal - a Comissão Intergestores Bipartite - CIB. Dessa
forma, no âmbito das respectivas comissões, são pactuados os tetos
financeiros possíveis, observadas as disponibilidades orçamentárias
conjunturais, e as programações entre os gestores, visando promover as
condições para que o poder municipal assuma a gestão da atenção à
saúde dos seus munícipes. O Teto Financeiro Global do Estado - TFGE -,
que contém os tetos de todos os municípios, é definido com base na PPI
e submetido pela Secretaria de Estado de Saúde ao Ministério da Saúde,
após negociação na CIB e aprovação pelo Conselho Estadual de Saúde.
Por sua vez, o valor final do teto e suas revisões são fixados com base
nas negociações realizadas no âmbito da CIT, observadas as
disponibilidades financeiras do Ministério. Em suma, o pacto e a
integração das programações constituem fundamentalmente a
conseqüência prática da relação entre os gestoies do SUS. Nesse
contexto, o mais importante e permanente papel do Estado membro é
promover a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas
municipais.

Em 2001, o Ministério da Saúde lançou a Norma Operacional de
Assistência à Saúde - NOAS 01/01 -, que define a regionalização como
"macroestratégia de reorganização assistencial", além de atualizar as
condições de gestão estabelecidas pela NOB 01/96. Nos termos da
NOAS 01/01, a União, além do aporte de recursos para ampliação da
atenção básica, deverá prever recursos para a cobertura de um valor "per
capita" mínimo definido nacionalmente. Esses recursos não serão
acrescidos imediatamente aos tetos estaduais, sendo progressivamente
adicionados à medida que se proceder à qualificação das microrregiões.
Observa-se que, com o advento da NOAS 01/01, a realização da PPI é
obrigatória, e um dos seus produtos é a definição da periodicidade
mínima para a revisão dos limites financeiros municipais.

Em conclusão, pelas razões aludidas, consideramos o envio do
requerimento oportuno. Entretanto, considerando que o Conselho
Estadual de Secretários Municipais de Saúde - COSEMS - não integra a
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estrutura orgânica do Estado, entendemos que o requerimento erfi tela
deverá ser enviado ao Secretário de Estado da Saúde, na qualidade de
gestor do Sistema único de Saúde Estadual e coordenador da
Programação Pactuada e Integrada. Assim, com a finalidade de car ao
texto maior clareza e objetividade, optamos por apresentar-lhe um
substitutivo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.665/2004 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Saúde, atendendo a requerimento dos Depitados
Fahim Sawan e Neider Moreira aprovado em 25 de março de 2004,
requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao
Secretário de Estado da Saúde, solicitando-lhe informações relativas à
possibilidade de atualização dos investimentos "per capita" realizados
pela Programação Pactuada e integrada - PPI - no âmbito do Sistema
Unico de Saúde em Minas Gerais.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - George Hilton, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fenando
Faria.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.677/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em epígrafe, a Comissão de Segurança

Pública solicita seja formulado ao Secretário de Estado da Fazenda
pedido de envio de cópias dos documentos relativos à arrecadação e à
aplicação, com a especificação das execuções orçamentárias
respectivas, das taxas que, direta ou indiretamente, foram destinadas à
segurança pública no exercício de 2003.
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A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 13/4/2004 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber parecer,
nos termos do disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Quanto ao exame da pertinência da iniciativa da proposição, devemos

atentar para o art. 54, § 21 e 31, da Constituição mineira segundo os
quais a Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a
Secretario de Estado e a outras autoridades estaduais.

E sabido que tal prerrogativa resulta da necessidade de que este
parlamento exerça controle externo, tanto de natureza operacional e
financeira quanto política, sobre os atos do Poder Executivo, basta ver o
disposto nos arts. 73 e 74 do referido Diploma.

O controle legislativo ou parlamentar é exercido por esta Casa ou por
comissões parlamentares sobre determinados atos do Executivo na dupla
linha da legalidade e da conveniência pública, pelo que se caracteriza
como um controle eminentemente político, indiferente aos direitos
individuais dos administrados, mas objetivando os superiores interesses
do Estado e da comunidade.

A respeito do pedido em análise, devemos esclarecer que o art. 89 da
Lei n° 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária no Estado,
alterada pela Lei n° 14.938, de 2003, estabelece que o Poder Executivo
contabilizará a receita das taxas de competência estadual, discriminada
pelo menor nível de especificação orçamentária. Visto que essa nova
redação só passou a vigorar a partir de 29/1212003, para que o
parlamentar possa obter informações detalhadas sobre a aplicação dos
recursos oriundos das taxas destinadas à segurança pública, ocorridas no
exercício de 2003, não lhe resta outra alternativa senão a de recorrer a
quem cabe a execução das despesas, exatamente o que agora fazem os
integrantes da Comissão de Segurança Pública.

Por fim, queremos enfatizar que o acompanhamento de gastos de
recursos públicos vinculados por força de lei a determinada finalidade
constitui um dos mais importantes mecanismos de que se vale o Poder
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Legislativo para exercer o controle político e operacional sobre atos do
Poder Executivo, no resguardo do interesse público.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimerfito n°

2.677/2004 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2094.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.689/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em epígrafe, a Comissão de Saúde

solicita à Presidência da Casa seja encaminhado ofício ao Secretário de
Saúde com vistas à obtenção de informações sobre a implantação do
cartão do Sistema único de Saúde - SUS.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/4/2004, foi a seguir o
requerimento encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber
parecer, de conformidade com o disposto no art. 79, VIII, "õ", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Por determinação da Constituição da República, expressa no art. 198,

as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único ( ... )
financiado com recursos do orçamento da seguridade social dallUnião,
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Daí por que as ações que dizem respeito ao SUS e, evidentemente,
desenvolvidas em nosso Estado, estão sujeitas à fiscalização e ao
controle externo, tanto de natureza política quanto operacional, a serem
exercidos por este Parlamento.

Isso posto, depreende-se que a iniciativa da proposição encontra
amparo no § 20 do art. 54 da Constituição mineira, porquanto ele
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assegura à Assembléia Legislativa o poder de encaminhar pedido de
informação, mediante sua Mesa Diretora, a Secretário de Estado, com os
dizeres de que "a recusa ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou
a prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade".

Tem-se por evidente que tal prerrogativa constitucional decorre da
faculdade, assegurada nos arts. 73 e 74 da mesma Carta estadual, de
que goza o Poder Legislativo de fiscalizar e de controlar os atos do Poder
Executivo, envolvendo os princípios do direito administrativo público
concernentes à legalidade, à legitimidade e à economicidade. Por
extensão, esse poder de controle também permite ao parlamentar ter
acesso a informações imprescindíveis para acompanhar a execução de
políticas públicas.

No caso, a Comissão autora do requerimento, em favor do pedido de
informações, argumenta que "o SUS só terá seu funcionamento
completamente implementado quando as relações entre as instituições
prestadoras de assistência forem integradas dentro de um padrão
informatizado" e que "a regionalização da assistência também depende
de um controle preciso da origem do usuário". Sustenta, ainda, que as
alterações de percursos são muitas vezes ignoradas pela dificuldade de
exercer controle estrito sobre o fluxo de atendimento e que somente com
a adoção do cartão tal controle se fará automaticamente, sem nenhuma
margem para erros de cálculo na distribuição de recursos.

Dada a importância do uso do cartão para o aprimoramento do SUS,
este relator entende pertinente o encaminhamento de pedido de
informações à autoridade pública estadual competente, em nome deste
Parlamento, sobre a implementação desse importante instrumento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.689/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George
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Hilton.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.696/2004

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Dimas Fabiano, por intermédio da proposição em estudo,
solicita seja formulado apelo ao Subsecretário de Esportes para 1,que
envie a esta Casa relatório com os nomes dos municípios beneficiados
pelo Programa "Segundo Tempo", bem como com a indicação dos
critérios adotados para a celebração dos respectivos convênios.

Publicada em 16/4/2004, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno

Fundamentação
A Assembléia Legislativa, titular do controle externo do Estado e das

entidades da administração indireta, tem, além da função legiferante, a de
fiscalizar os atos da administração pública, que é levada a termo $los
parlamentares mediante várias ações, entre elas o pedido de informações
por escrito dirigido às autoridades estaduais, em conformidade com o.art.
46, III, do Regimento Interno, "in verbis":

"Art. 46 - São direitos do Deputado, uma vez empossado:

III - encaminhar, por meio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de
informaçâo;"

Dessa forma, a proposição em análise está em consonância com o art.
54, § 20 , da Constituição do Estado, que confere à Mesa da Assembléia a
atribuição de encaminhar pedido de informação a Secretário de Estado.
Cumpre salientar que a recusa ou o não-atendimento, no prazo d630
dias, ou a prestação de informação falsa, constituem crime de
responsabilidade.

Segundo definição de Hely Lopes Meireles, em "Direito Administrativo
Brasileiro", os convênios são definidos como "acordos firmados Ipor
entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações
particulares, para a realização de objetivos de interesse comum dos
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partícipes.". Observa-se que, diferentemente dos contratos
administrativos, nos quais os interesses são antagônicos, deles
resultando uma terceira espécie de vontade contratual, nos convênios as
vontades se somam e atuam de forma paralela para alcançar objetivos
institucionais comuns. Ademais, cabe salientar que o convênio constitui
um ato administrativo discricionário, sujeito, portanto, ao julgamento de
conveniência e oportunidade do Poder Executivo quanto aos elementos
"motivo" e "objeto", sem prejuízo do princípio constitucional da motivação.

Em conclusão, pelas razões aludidas, consideramos oportuno o envio
do requerimento. Tendo em vista, entretanto, que o convênio é um ato
discricionário, sujeito ao julgamento do ordenador de despesa quanto ao
mérito administrativo, entendemos que a proposição em tela deve ser
tratada como um pedido escrito de informações, com amparo no art. 46
do Regimento Interno. Entendemos, também, que o requerimento deverá
ser enviado para o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes, titular da pasta responsável pelo programa citado. Assim
sendo, com a finalidade de dar ao texto maior clareza e objetividade e de
corrigir os equívocos mencionados, optamos por apresentar-lhe um
substitutivo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.696/2004, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

O Deputado Dimas Fabiano solicita a V. Exa., nos termos regimentais,
seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes pedindo-lhe o envio a esta Casa de relatório que contenha o
nome dos municípios beneficiados e demais informações relativas aos
convênios assinados no âmbito do Programa "Segundo Tempo", bem
como aos critérios adotados para a celebração dos respectivos
convênios.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - George Hiltob.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.746/2004

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Segurança Pública, atendendo a requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues, aprovado na reunião de 15/4/2004,
solicita, por meio da proposição em análise, seja encaminhado ofício ao
Secretário de Estado de Defesa Social, pedindo-lhe que informe à
referida Comissão os valores repassados àquela Secretaria pelo Governo
Federal, por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP ' no
período compreendido entre o início do exercício de 2003 e a presente
data, destinados a promover a integração dos organismos de segurança
pública de Minas Gerais. Solicita ainda sejam nominadas as autoridades
da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil que
foram encarregadas do gerenciamento, do planejamento e da execução
da dotação orçamentária anteriormente mencionada.	 II

Após sua publicação em 23/4/2004, vem a matéria à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, cabe informar a pertinência da iniciativa da proposição,

pois, conforme dispõe o art. 54, § 20, da Constituição mineira, a Mesa da
Assembléia poderá encaminhar pedido escrito de informação a Secretário
de Estado, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de 30 dias, ou a
prestação de informação falsa, importam em crime de responsabilidade.

A previsão regimental para que os colegiados desta Casa possam
exercer essa competência legislativa encontra-se no ad. 100, inciso IX, o
qual dispõe que cabe às comissões, em razão da matéria de sua
competência, da matéria compreendida em sua denominação ou da
finalidade de sua constituição, encaminhar, por intermédio da Mesa da
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Assembléia, pedido escrito de informação a Secretário de Estado, a
dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da
Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.

Certamente, tal prerrogativa resulta da incumbência que tem este
parlamento de exercer o controle externo sobre os atos do Poder
Executivo, conforme atribuição estabelecida nos arts. 73 e 74 da Carta
estadual.

Conforme dispõe o art. 14, inciso IV, do Decreto Federal n° 4.991, de
18/2/2004, compete à Secretaria Nacional de Segurança Pública
promover a integração dos órgãos de segurança pública.

Em 2003, foi lançado pelo então Secretário Nacional de Segurança
Pública, Luiz Eduardo Soares, o Sistema único de Segurança Pública -
SUSP. Inspirado no Sistema único de Saúde, o SUSP tem entre seus
objetivos promover a integração de todas as instituições encarregadas de
combater a corrupção e o crime organizado.

Segundo a matéria Paralisia no Combate ao Crime, veiculada pelo
jornal O Globo em sua edição de 29/3/2004, o atual Secretário Nacional
de Segurança Pública, Luiz Fernando Corrêa, disse que pretende
resolver parte das queixas dos Secretários estaduais, em relação à falta
de recursos para a implantação do SUSP, com a liberação, até maio, de
R$100.000.000,00 de restos a pagar do ano passado. Ainda segundo o
Secretário, o Fundo Nacional de Segurança Pública dispõe de
R$360.000.000,00.

Vale informar que o art. 40 , § 20 , da Lei Federal n° 10.201, de 14/2/2001,
com redação dada pela Lei n° 10.746, de 10/10/2003, dispõe que, na
avaliação dos projetos a serem beneficiados com recursos do FNSP, o
conselho gestor priorizará o ente federado que se comprometer, entre
outros resultados, com o desenvolvimento de ações integradas dos
diversos órgãos de segurança pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.746/2004.

rÃ
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - DiIzon Meio - Luiz Fernando Faria - Gebrge
Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.820/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em epígrafe, o Deputado João Bittar

solicita à Presidência da Casa seja encaminhado ao Presidente do
Conselho Estadual do Idoso pedido de informações sobre a quantidade e
a localização dos Conselhos Municipais de Idosos existentes no Estado
de Minas Gerais, bem como as medidas tomadas pelo órgão visando a
incentivar a criação e a implantação desses conselhos nas demais
cidades onde ainda não foram instalados.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 7/5/2004 e a
seguir encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos
termos do disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Relativamente ao exame da pertinência da iniciativa da proposição,

devemos atentar para o art. 54, § 2° e 3°, da Constituição mineira,
segundo os quais a Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de
informação a Secretario de Estado e a outras autoridades estaduais.

Tal prerrogativa resulta da necessidade de que este parlamento exerça
controle externo, por meio de fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial, sobre os atos do Poder
Executivo, conforme o disposto nos arts. 73 e 74 do referido Diploma.

O controle legislativo, portanto, é exercido por esta Casa ou por suas
comissões parlamentares na dupla linha da legalidade e da conveniência
pública, objetivando os superiores interesses do Estado e da
comunidade.

A respeito do pedido em análise, devemos ponderar que a instalação
dos Conselhos Municipais é medida necessária para que possam
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desenvolver ações, em cooperação com o Conselho Estadual do Idoso,
criado pela Lei n° 13.176, de 1999, que objetivem a promoção, a proteção
e a defesa dos interesses e direitos dessas pessoas.

Em razão do caráter social de que se reveste o assunto, ajuizamos
oportuno o acolhimento do pedido de informações.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.820/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - George Hilton, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando
Faria.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.822/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado João Bittar, a proposição em tela tem por

escopo seja encaminhado ofício, ao Presidente do Fundação Hospitalar
do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, solicitando-lhe o envio do
cronograma de implantação do projeto que redimensionará os
atendimentos prestados por aquele órgão no Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 715/2004, foi a seguir o
requerimento encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber
parecer, de conformidade com o disposto no art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG - é

entidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa e
financeira, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, e tem por
finalidade, nos termos do art. 2 0 da Lei Delegada n° 102, de 2003,
"prestar serviços de saúde e de assistência médico-hospitalar em
consonância com as diretrizes estabelecidas pela Política Estadual de
Saúde".
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O autor justifica a apresentação do requerimento em análise com base
em reclamações recebidas sobre a precariedade dos atendimentos
prestados pela Fundação, especialmente na região do Triângulo Mineiro.
O parlamentar argumenta, ainda, que tal situação é insustentável, pois a
falta de informação sobre a implantação do projeto para redimensionar a
demanda deixa a população inquieta, além de privá-la de utilizar os
serviços ofertados.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 30 do
art. 54 da Constituição do Estado, porquanto ele assegura à Assembléia
Legislativa o poder de encaminhar pedido de informação, mediante sua
Mesa Diretora, a dirigente de entidade da administração indireta e a
outras autoridades estaduais. Segundo o mesmo dispositivo, a recusa ou
o não-atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação
falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Tem-se por evidente que tal prerrogativa constitucional decorre da
faculdade de que goza o Poder Legislativo não só de fiscalizar e controlar
os atos do Poder Executivo, como também de permitir ao parlamentar o
acesso a informações concretas e imprescindíveis para que possa
acompanhar a execução de políticas públicas.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.822/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carreiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.823/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado João Bittar, a proposição em análise solicita ao

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado seja encaminhado ofício
ao Secretário de Defesa Social, Desembargador Lúcio Urbano, com
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8.069, de 1317/90 - Estatuto da Criança e do
define as crianças e os adolescentes como sujeitos

de direitos, em condição peculiar de desenvolvimento, que demandam,
por parte do Estado, da sociedade e da família, proteção integral e
prioritária. Para essa proteção, o ECA estabelece uma política de
atendimento que inclui três modalidades de medidas: as medidas
protetivas, as medidas socioeducativas e aquelas pértinentes aos pais e
responsáveis.

Segundo o ECA, as medidas protetivas são destinadas a crianças e
adolescentes em situação de risco pessoal e social. As medidas
socioeducativas, por seu turno, destinam-se a adolescentes a quem se
atribua o cometimento de ato int racional e são aplicadas segundo a
gravidade do ato e a situação de reincidência, podendo, ainda, ser
combinadas com medidas protetivas. São elas: advertência, obrigação de
reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida,
semiliberdade e internação em estabelecimento educacional.

A medida socioeducativa de internação deverá, de acordo com o ECA,
ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto
daquele destinado ao abrigo, respeitando-se rigorosa separação por
critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. Durante o
período de internação, inclusive provisória, é obrigatório o
desenvolvimento de atividades pedagógicas, visando a promover
condições para a inclusão social desses jovens.

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e o Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - prevêem como um de seus

vistas à obtenção de informações referentes à implantação de núcleos de
reabilitação de menores infratores no Triângulo Mineiro.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo solicitar informações ao

Secretário de Estado de Defesa Social, Desembargador Lúcio Urbano,
sobre a implantação de núcleos de reabilitação de menores infratores no
Triângulo Mineiro.

A Lei Federal n°
Adolescente - ECA -

rÀ



62

projetos estruturadores o Programa n° 313 - Redução da Criminalidade
Violenta em Minas Gerais -, que estabelece, como uma de suas
atividades, o Projeto P757 - Construção de Centros Socioeducativos.
Esse projeto tem como meta a construção de quatro centros
socieducativos em 2004 e, no período 2005-2007, quinze, distribuídos em
todas as macrorregiões do Estado. Particularmente, está prevista a
construção de dois centros socioeducativos no Triângulo Mineiro, bom
recursos financeiros da ordem de R$10.666.666,00. O PPAG prevê,
ainda, o Projeto P099 - Implantação do plantão interinstitucional de
atendimento inicial ao adolescente a quem se atribui autoria de ato
infracional -, que deverá ser implantado, também, de forma
descentralizada, sendo reservada a meta de 160 unidades para o
Triângulo Mineiro, a serem implantadas no período 2005-2007.

A proposição em análise, além de meritória, encontra amparo no
disposto no art. 54, § 20, da Constituição do Estado, e no art. 233, XII, do
Regimento Interno. Julgamos, no entanto, necessário seu aprimoramento,
para melhor adequação ao disposto no Estatuto da Criança e do
Adolescente, razão pela qual apresentamos o Substitutivo n° 1, ao final
deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação

2.823/2004 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa

do Requerimento n°

do Estado de Minas
Gerais:

O Deputado que este subscreve solicita, nos termos regimentais, seja
enviado ofício ao Secretário de Defesa Social, com vistas à obtenção de
informações referentes à implantação dos dois Centros Socieducativoé no
Triângulo Mineiro, conforme previsto no Projeto P757 - Construção de
Centros Socioeducativos - do Plano Plurianual de Ação Govenamental -
PPAG 2004-2007 -, para o biênio 2005-2007, como prazo para a
implantação, os municípios que poderão sediar tais unidades ; de
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internação, capacidade de atendimento, custo de implantação e parcerias
previstas.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - George Hilton.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.841/2004

Mesa da Assembléia
Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, o Deputado João Bittar
pleiteia sejam solicitadas ao Secretário de Planejamento e Gestão
informações referentes à pretensa morosidade na liberação de
aposentadorias requeridas por servidores públicos estaduais.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" em 8/5/2004 e a
seguir encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos
termos do disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O exame da pertinência da iniciativa da proposição leva-nos de início

aos § 20 e 30 do ad. 54 da Constituição mineira, segundo os quais a
Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a
Secretario de Estado e a outras autoridades estaduais.

A iniciativa resulta da prerrogativa de que dispõe este Parlamento para
exercer controle externo sobre os demais Poderes, controle esse tanto de
natureza operacional e financeira quanto política, bastando ver o disposto
nos arts. 73 e 74 do referido Diploma.

O controle legislativo ou parlamentar é exercido por esta Casa sobre
atos do Executivo, envolvendo os princípios regentes da administração
pública, pelo que se caracteriza como controle político que se presta, em
especial, ao atendimento tanto dos superiores interesses do Estado
quanto do cidadão.

Nessa linha de raciocínio, fica evidente a pertinência do pedido de
informações em causa, levando-se em consideração que, segundo o
parlamentar requerente, existe descontentamento dos servidores públicos
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estaduais quanto à demora no deferimento de seus pedidos de
aposentadoria.

Queremos enfatizar que o acompanhamento da gestão da coisa pública
constitui um dos mais importantes mecanismos de que se vaie o Poder
Legislativo para exercer o controle operacional sobre atos do Poder
Executivo, no resguardo do interesse público.

Contudo, este relator entende oportuno que se dê outra redação ao
requerimento, com o fim de melhor delinear o objeto do pedido, pelo que
apresentamos a Emenda n° 1.	 II

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.841/2004, com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N°1

Substituam-se os dizeres "informações referentes à morosidade na
liberação de aposentadorias requeridas por funcionários públicos
estaduais" por "informações sobre a existência ou não de problemas na
concessão de aposentadorias requeridas por servidores públicos e, caso
seja afirmativa a resposta, esclarecer quais medidas estão sendo
adotadas para solucioná-los".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.84212004
Mesa da Assembléia	 li

Relatório
De autoria do Deputado João Bittar, a proposição em tela requer sejam

solicitadas ao Secretário da Fazenda informações referentes à
transformação em "verba retida" dos valores correspondentes ao
pagamento de alguns direitos adquiridos por servidores públicos, quafldo
requeridas suas aposentadorias, bem como o tempo máximo para a
liberação dos mesmos.



65

Após a sua publicação no "Diário do Legislativo", de 8/5/2004, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art.
79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A iniciativa da proposição fundamenta-se nos § 20 e 30 do art. 54 da

Constituição mineira, segundo os quais a Mesa da Assembléia poderá
encaminhar pedido de informação a Secretário de Estado e a outras
autoridades estaduais, e na prerrogativa de que dispõe este Parlamento
para exercer controle externo sobre os demais Poderes, tanto de
natureza operacional e financeira quanto política, como dispõem os arts.
73 e 74 da referida Cada.

O controle legislativo é exercido por esta Casa sobre atos do Executivo,
envolvendo os princípios regentes da administração pública e se presta,
em especial, ao atendimento tanto dos superiores interesses do Estado,
quanto do cidadão.

Considerando que o acompanhamento da gestão da coisa pública
constitui um dos mais importantes mecanismos de que se vale o Poder
Legislativo para exercer o controle operacional sobre atos do Poder
Executivo, no resguardo do interesse público, é conveniente a solicitação
em análise a fim de que esta Casa possa avaliar a real situação dos
servidores inativos que tiveram redução nos proventos.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.842/2004.
Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.962/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Segurança Pública, a proposição em exame
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requer à Presidência da Assembléia Legislativa sejam solicitadas ao
Secretário de Estado de Defesa Social informações sobre os
responsáveis pelas aquisições de suprimentos utilizados em todas as
penitenciárias e cadeias públicas do Estado.

Publicada em 29/5/2004 no "Diário do Legislativo", vem a matéria à
Mesa para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Conforme dispõe o art. 74 da Constituição do Estado, compete ao

Poder Legislativo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração
indireta.

Entendemos que a solicitação em epígrafe insere-se perfeitamente nas
prerrogativas fiscalizatórias deste Poder, quando pretende indagar sobre
quem recai a responsabilidade pelas aquisições dos suprimettos
utilizados nas unidades prisionais que menciona.

Outrossim, julgamos conveniente, com o intuito de imprimir maior
clareza à redação do pedido, oferecer substitutivo à matéria.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.962/2004 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Segurança Pública, atendendo a requerimento do
Deputado Alberto Bejani, requer a V. Exa., nos termos do art. 120, XXV,
do Regimento Interno, seja enviado pedido ao Secretário de Estado de
Defesa Social para que informe a esta Casa os nomes e respectivos
cargos dos servidores públicos responsáveis pela aquisição de
suprimentos utilizados em todas as penitenciárias e cadeias públicas do
Estado.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.

rÁ



67

Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro
Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.974/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em exame

requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao
Secretário de Estado de Defesa Social, solicitando informações sobre a
forma como se deu a contratação de 273 atendentes de telefone para
integrarem a estrutura do Centro Integrado de Comunicações
Operacionais - CICOP - da PMMG.

Após sua publicação, em 3/6/2004, no "Diário do Legislativo", vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art.
79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Centro Integrado de Comunicações Operacionais - CICOP - foi criado

pelo Decreto n° 42.602, de 27/5/2002, que aprova o Quadro de
Organização da Policia Militar do Estado.

Em 12/4/2004, foi publicado o Decreto n° 43.778, que, em seu art. 70,
institui a unidade denominada Centro Integrado de Atendimento e
Despacho - CIAD -, resultante do funcionamento conjunto, em um mesmo
espaço físico e organizacional, do CICOP, da Polícia Militar; da Divisão
de Operações de Telecomunicações - CEPOLC -, da Polícia Civil, e do
Centro de Operações de Bombeiro Militar - COBOM. O CIAD unifica o
atendimento de chamadas telefônicas e de despachos de recursos
operacionais das Policias e do Corpo de Bombeiros e realiza
processamento automatizado dos registros de ocorrência efetuados, por
outros meios, pelos órgãos integrados.

O art. 11 do Decreto n° 43.778 delega ao Secretário de Estado de
Defesa Social, ouvido o Colegiado de Integração de Defesa Social, a
competência para dispor sobre a estrutura organizacional complementar
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do CIAD, bem como sobre seu regimento interno, e estabelecer o
cronograma de implantação do CIAD em todo o Estado. As despesas
com aquisição e manutenção de equipamentos, reformas, contratos
pessoais, manutenção e operacionalização do CIAD correm por cõnta
das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado de Defesa Social.

Os servidores do CIAD ficam diretamente vinculados e subordinados
aos órgãos e entidades a que pertencem, de forma a preservar as
respectivas autonomias administrativas. Portanto, cada unidade que
compõe o CIAD envia seus servidores para que lá atuem.

Para a contratação de atendentes de telefone para integrarem o quadro
do CICOP, há obrigatoriedade de concurso público, que é o meio técnico
posto à disposição da administração pública para obter-se moralidade,
eficiência e aperfeiçoamento do serviço público. A única exceção
permitida pela Constituição Federal seria a contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público (art. 37, IX).	 1

Consideramos pertinente o pedido de informação em apreço, pois, se
houve a contratação por parte da Polícia Militar de atendentes telefônicos
para integrarem a estrutura do CICOP, cabe a este parlamento fiscalizar
se esta se deu dentro dos princípios da razoabilidade e da moralidade,
que devem permear o serviço público.

No entanto, como o CICOP passou a fazer parte do CIAD, conforme
dispõe o Decreto n° 43.778, os servidores ali lotados são diretamente
vinculados e subordinados aos órgãos a que pertencem. Assim,
consideramos conveniente a apresentação de substitutivo à matéria para
dar-lhe o direcionamento correto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.974/2004 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:
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O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art.
233, XII, do Regimento interno, seja enviado pedido de informação ao
Comandante-Geral da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, para
que esclareça se foram contratados atendentes telefônicos no Centro
Integrado de Comunicações Operacionais - CICOP -, que compõe
atualmente o Centro Integrado de Atendimento e Despacho - CIAD -, e
informe o modo como teria sido feita a contratação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.991/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, tendo em

vista requerimento do Deputado Laudelino Augusto, requer à Presidência
da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao Diretor-Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -,
solicitando informações sobre a viabilidade da instalação de linha de
ônibus circular direta ligando o Bairro Jardim Montanhês, no Município de
Ibirité, ao Centro dessa cidade e esse município ao Centro de Belo
Horizonte.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, inciso VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Constituição do Estado, em seu art. 54, § 3 0 , atribui a este parlamento

a prerrogativa de encaminhar pedido de informação a dirigente de
entidade da administração indireta. A recusa, o não-atendimento ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita
a responsabilização.

A Lei n° 11.403, de 21/1/94, reorganiza a estrutura administrativa do
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DER-MG e dispõe, em seu art. 80, que compete ao Conselho de
Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano - CT -' órgão colegiado
de natureza deliberativa, normativa e consultiva do DER-MG:

- aprovar a criação de linha de transporte coletivo intermunicipal e
metropolitano de passageiros".

E o inciso III do mesmo artigo estabelece:
III - opinar sobre:

g) fusão, prolongamento, encurtamento, atendimento parcial, alteração
de itinerário, criação de seção e conexão de linha de transportes coletivos
intermunicípais e metropolitanos".

Alega-se no requerimento que o Bairro Jardim Montanhês não é
atendido por linha de ônibus circular direta para Belo Horizonte, onde a
maioria da população trabalha. Outra reclamação dos moradores do
bairro é a de que o ponto mais próximo de ônibus que serve à
comunidade situa-se a aproximadamente 3Km de distância. O acesso a
ele é muito difícil e implica alto risco, pois as pessoas devem passar por
locais onde o índice de violência é elevado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

2.991/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - George Hilton.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.36312004

Mesa da Assembléia
Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Segurança
Pública solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa seja
encaminhado ofício ao Procurador de Justiça do Estado responsável pela
Procuradoria de Justiça Especializada em Combate ao Crime Organizado
de Minas Gerais, pedindo-lhe informações sobre "a apresentaçã& de
denúncia, por parte do Ministério Público mineiro, em desfavor de três
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condenados por tráfico que utilizam telefones celulares no interior da
Penitenciária Nelson Hungria para negociação de drogas".

O requerimento foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 23/10/2004 e
a seguir encaminhado a este órgão colegiado para que, nos termos do
art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, receba parecer.

Fundamentação
A proposição em análise encontra fundamento no § 30 do ali. 54 da

Constituição mineira, que autoriza a Mesa da Assembléia Legislativa a
encaminhar pedido de informação "a dirigente de entidade da
administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras
autoridades estaduais".

Não obstante se infira da leitura desses dispositivos constitucionais que
este Parlamento possa solicitar informações a qualquer autoridade
estadual, entendemos, "data venia", que, no caso, melhor será o
encaminhamento do pedido ao Procurador-Geral de Justiça e não a outro
Procurador, pois ele é a autoridade competente para responder em nome
do órgão de que é titular. Assim, haveremos de apresentar, no final desta
peça opinativa, o Substitutivo n° 1, que, além de sanar essa
impropriedade, aprimora o texto da proposição com o intento de imprimir-
lhe objetividade.

Cabe ressaltar que, embora o ali. 6 0 da Constituição mineira, repetindo
norma basilar da Constituição da República, preceitue que os Poderes
constitutivos do Estado são independentes e harmônicos entre si, isso
não constitui impedimento para que este parlamento possa dirigir-se a
membro do Ministério Público, considerado órgão autônomo, solicitando-
lhes informações, quando o interesse maior da sociedade o justificar e
desde que não constitua flagrante ingerência sobre o domínio de
competência exclusiva de cada um deles.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e
configura legítimo exercício de controle a cargo deste parlamento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°



72

3.363/2004, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Segurança Pública solicita a V. Exa., nos termos
regimentais, seja endereçado ofício ao Procurador-Geral de Justiça,
pedindo-lhe informações sobre a apresentação de denúncia pelo
Ministério Público em desfavor de três condenados por tráfico "que
estariam utilizando telefones celulares no interior da Penitenciária Nélson
Hungria para negociação de drogas.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Geórge
Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.364/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 100, inciso lX do

Regimento Interno, a Comissão de Administração Pública apresentóu a
proposição em teia com o objetivo de solicitar ao Presidente da Ca4a o
encaminhamento de pedido de informações ao Presidente do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - sobre
as mesmas indagações que lhe foram dirigidas pelo Presidente do
Sindicato dos Detetives de Polícia do Estado de Minas Gerais -
SINDET1POL-MG - por intermédio do Ofício n° 66/2004, anexado ao
requerimento.

Essa Comissão solicita, ainda, sejam-lhe encaminhadas as respostas
às indagações levantadas pelo referido sindicato.

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 23/10/2094 e
a seguir encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber parecer,
de conformidade com o disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.Interno.
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Fundamentação
O Presidente do SINDETIPOL, sob a alegação de estar cumprindo a

finalidade da entidade que representa, "para que possa se posicionar
diante dos servidores, do Governo estadual ou Ministério Público,
interferindo para reversão do quadro de total inadimplência do IPSEMG",
reiterou pedido contendo diversas informações ao Presidente do
IPSEMG, de natureza contábil e operacional dessa autarquia, e somente
contábil relativamente ao Fundo de Previdência do Estado de Minas
Gerais - FUNPEMG -, instituído pela Lei Complementar n° 64, de 2002,
que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos
Servidores Públicos do Estado.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 30 do
art. 54 da Constituição do Estado, porquanto ele assegura à Assembléia
Legislativa o poder de encaminhar pedido de informação, mediante sua
Mesa Diretora, a dirigente de entidade da administração indireta e a
outras autoridades estaduais. Diga-se de passagem, esse mesmo
dispositivo estatui que a recusa ou o não-atendimento no prazo de 30
dias, ou a prestação de informação falsa constituem infração
administrativa, sujeita a responsabilização.

Tal dispositivo constitucional decorre do dever-poder de que goza o
Poder Legislativo não só de fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, como também o de permitir ao parlamentar o acesso a
informações concretas e imprescindíveis para que possa acompanhar a
execução de políticas públicas e, sobretudo, dispor sobre assuntos
públicos. E justamente nesse último contexto que se enquadra a
solicitação, e, portanto, ela configura legítimo exercício do papel
fiscalizador a cargo deste parlamento.

Cabe-nos observar que a resposta a qualquer pedido de informações
formulado por esta Assembléia sempre será a ela encaminhada, e, por
vezes, também a outro destinatário se assim dispuser o requerimento.
Dessa forma, depreende-se que o parágrafo final da proposição é
redundante e, portanto, desnecessário.
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Outro inconveniente que transparece no requerimento deve-se à
desnecessária remissão às informações solicitadas pelo Sindicato !dos
Detetives. Em nosso ajuizamento, os requerimentos de autoria desta
Casa, ainda que suas indagações guardem identidade com outras já
formuladas por outrem, devem ser, na medida do possível, por si mesmos
completos, não dependentes de referência a fatos que, a rigor, não 50

essenciais à sua formulação.
Para sanar essas questões, apresentaremos, a seguir, o Substitutivo n°

1.
Conclusão

Em face do relatado, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
3.364/2004, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Administração Pública solicita a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício ao Presidente do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, pedindo-lhe as
seguintes informações:	 II

1 - quanto à situação financeira da autarquia:
a) receita e despesa (orçada x realizada) nos anos de 2002, 2003 e

2004, até julho;
b) valores totais pagos nos anos 2002 e 2003, liqüidados nos exercícios

subseqüentes;
c) obrigações líquidas a pagar de 2002 e 2003;
d) dívida do Tesouro do Estado, Prefeituras, Tribunal de Justiça,

Assembléia Legislativa, Tribunal de Contas e Ministério Público, dos anos
de 2002, 2003 e 2004, até julho;

e) montante referente à baixa de 60% - quitação prevista no art. 80 da
Lei Complementar n° 64/2002, alterado pela Lei Complementar n°
70/2003;	 II

f) receita, mês a mês, correspondente à renegociação da dívida; e

kA
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g) cálculo atuarial que embasa os atuais percentuais de contribuição
(servidor + patronal);

2 - quanto ao atendimento da autarquia:	-
a) data de reativação do Programa IPSEMG-FAMILIA;
b) data de início da reforma e reabertura do Hotel da Previdência;
c) número de hospitais, clínicas e laboratórios conveniados por cidade;
d) número de médicos e dentistas credenciados por cidade;
e) data de reativação das Drogarias do Servidor; e
fJ prazo médio (em dias) para pagamento de pensão;
3 - quanto ao Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais -

FUNPEMG:
- receita, despesa, aplicações discriminadas e balanço dos anos de

2002 e 2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon. Meio - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°3.385/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em tela,

requer ao Presidente da Casa seja encaminhado ofício ao Ouvidor da
Polícia do Estado, solicitando o envio a esta Casa de cópia do relatório
final da pesquisa 'Letalidade das Intervenções Policiais em Minas
Gerais".

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 28/10/2004, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art.
79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe requer seja enviado ofício ao Ouvidor da

Polícia do Estado, solicitando o envio a esta Casa de cópia do relatório
final da pesquisa "Letalidade das Intervenções Policiais em Minas
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Gerais", realizada pelo Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão da
Ouvidoria.

Conforme essa pesquisa, há um contraste entre os índices de letalidade
para cidadãos e para policiais. Nas 507 ocorrências com intervenção de
arma de fogo registradas em 2002 e 2003, em todo o Estado, 48 policiais
foram mortos, contra 171 civis; nessas intervenções escaparam ilesos
467 policiais e apenas 86 civis.

Visto que o motivo dessa letalidade pode estar relacionado com abusos
de autoridade e de poder, é necessário o envio de cópia desse
levantamento a esta Casa, razão pela qual julgamos oportuna a
apresentação do requerimento em pauta.

Ressalte-se que a iniciativa da proposição encontra amparo no art. 54
da Constituição do Estado, que assegura a esta Casa o poder de
encaminhar pedido de informação, por intermédio da Mesa, a dirigente de
entidade da administração indireta e a outras autoridades estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

3.385/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - George Hilton.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.523/2004

Mesa da Assembléia
Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte solicita ao Presidente da Casa seja
encaminhado, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de
informação ao Secretário de Fazenda "sobre o andamento dos trabalhos
da força-tarefa criada para apurar o esquema de notas fiscais frias e a
sonegação no Estado de Minas Gerais".

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 12/11/2004 e
encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber parecer, de
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conformidade com o disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.
Fundamentação

No que diz respeito à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 20
do art. 54 da Constituição do Estado, porquanto ele assegura à
Assembléia Legislativa o poder de encaminhar pedido de informação,
mediante sua Mesa Diretora, a Secretário de Estado. Segundo o mesmo
dispositivo, a recusa ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Tal prerrogativa constitucional decorre da competência privativa do
Poder Legislativo, assegurada no art. 62, inciso XXXI, da Constituição
mineira, de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo.

Visto que a sonegação de tributos e a emissão de notas fiscais falsas
configuram flagrante desrespeito a mandamento legal, infere-se que o
pedido em causa tem amparo, ainda, no disposto no art. 11, inciso 1, da
mesma Carta constitucional, que atribui ao Estado a competência,
comum à União e ao município, de zelar pela guarda das leis e
especialmente, no caso, de conservar o patrimônio público.

De resto, saliente-se que a obtenção das informações solicitadas é de
fundamental importância para que os membros da Comissão autora do
requerimento possam desincumbir-se das finalidades que justificam a sua
criação.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

3.523/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - George Hilton, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando
Faria.

ESSENCIALIDADES DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O
EXERCÍCIO DE 2005, NOS TERMOS DA EMENDA SUBSTITUTIVA

APRESENTADA AO PROJETO DE LEI N° 1.892/2004 PELO
GOVERNADOR DO ESTADO
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* Os Quadros: Geral da Receita e Demonstrativos do Orçamento
Fiscal foram publicados na edição do "Diário do Legislativo" de
10.12.2004.

Observação: O demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal foi
publicado, juntamente com a Mensagem n° 305/2004, na edição de
26/11/2004.	 O

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.892/2004
* As Emendas foram publicadas na edição do "Diário do Legislativo"

de 1°.12.2004.
ERRATA

* Na edição de 2.12.2004 do "Diário do Legislativo" foi publicada a
errata do DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS INO
AMPARO E FOMENTO A PESQUISA A CONTA DE RECURSOS
ORDINÁRIAOS (Emenda 17 de 20.12.1995 e Art. 8 0 inciso VII da Lei
15.291/2004 - LDO).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 56a REUNIÃO ESPECIAL DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15- LEGISLATURA, EM 29/1112004

Presidência do Deputado Antônio Carlos Andrada
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Paulo Piau - Exibição de vídeo -
Palavras do Sr. Carlos Humberto Rocha - Palavras do Sr. Arthur Lopes
Filho - Entrega de placas - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Paulo

Piau.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Andrada) - 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 Dalmo Ribeiro Silva, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs.
Roberto Luciano Fagundes, Secretário de Estado de Turismo em
exercício; Lúcio Benquerer, ex-Presidente da Associação Comercial de
Minas Gerais e da Federação das Associações Comerciais, Industriais,
Agropecuárias e de Serviços do Estado de Minas Gerais -
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FEDERAMINAS -; Carlos Calazans, Delegado Regional do Trabalho;
Eduardo Bernis, Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais;
João Roberto Puliti, Diretor da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais; Arthur Lopes Filho, Presidente da FEDERAMINAS; Carlos
Humberto Rocha, Presidente da Associação Comercial, Industrial e de
Serviços de Uberaba - ACIU; e o Deputado Doutor Viana.

Registro de Presença
O locutor - Registramos ainda as presenças em Plenário do Sr. Getúlio

Gontijo de Amorim, representando neste ato o Sr. Humberto Candeias
Cavalcanti, Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF -; das
Sras. Lília Mascarenhas, Presidente da Câmara Estadual da Mulher
Empreendedora da FEDERAMINAS, e Giselie Hissa Safar, Diretorà da
Escola de "Design" da UEMG; e o Sr. Tarcísio Bretas Lima, Presidente da
Associação Comercial de Itabirito.

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

pelo transcurso dos seus 50 anos de fundação e a Associação Comercial,
Industrial e de Serviços de Uberaba - ACIU - pelo transcurso dos seus 80
anos de fundação.	 O

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O locutor - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem.
Palavras do Deputado Paulo Piau	 II

Deputado Antônio Carlos Andrada, Líder do PSDB, neste ato
representando o Presidente Mauri Torres; Roberto Luciano Fagundes,
Secretário de Turismo; Arthur Lopes Filho, Presidente da
FEDERAMINAS; Carlos Humberto Rocha, Presidente da ACIU -; Lúcio
Benquerer, ex-Presidente da Associação Comercial de Minas e da
FEDERAMINAS; Carlos Calazans, Delegado Regional do Trabalho;
Eduardo Bernis, Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais;
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João Roberto Puliti, Diretor da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais; senhoras e senhores; telespectadores da TV Assembléia
Percorrendo o País em defesa de nosso petróleo na década de 40,
Monteiro Lobato comenta, no livro "Miscelânea", as palestras feitas no
Triângulo Mineiro e narra o seguinte diálogo: (- Lê:) "- O senhor é um
sonhador - disse um homem de Uberaba a Monteiro Lobato.

E o escritor respondeu: - Haverá alguma coisa no mundo que não
gestasse por esse processo? Tudo é loucura ou sonho no começo. O
sonho é o primeiro passo de todas as realizações.

- E verdade - disse o uberabense, com os olhos pensativos.". Esta Casa
- caixa de ressonância dos mais diversos sentimentos de Minas - hoje
participa da celebração de dois grandes sonhos gestados na vontade
firme e decidida do empresariado mineiro: a criação, há 50 anos, da
portentosa Federação das Associações Comerciais, Industriais,
Agropecuárias e de Serviços de Minas Gerais - FEDERAMINAS - e o
nascimento, há oito décadas, da vigorosa Associação Comercial,
Industrial e de Serviços de Uberaba - ACIU.

Os aplausos nesta noite ecoam fortes, muito além deste recinto. Aliás,
em toda Minas Gerais, no seio das mais de 400 Associações Comerciais
integradas à FEDERAMINAS, sob a bandeira do associativismo
empresarial. São igualmente compartilhados e retribuídos, com
entusiasmo, por todos aqueles que alavancam o desenvolvimento
econômico de Uberaba. Até o inicio da década de 50, as associações
comerciais atuavam isoladamente na defesa dos interesses de seus
associados.

O embrião da FEDERAMINAS foram as reuniões regionais criadas para
levantar e debater problemas estaduais e nacionais. Ganhou repercussão
histórica um encontro no Rio de Janeiro, quando um estudo de Minas
Gerais sobre o petróleo contribuiu para a criação da PETROBRAS.

Mas a FEDERAMINAS, entidade que, por muito tempo, povoou os
sonhos dos empresários, desejosos de unir e fortalecer as suas entidades
representativas dispersas em todas as regiões mineiras, só se tornou
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realidade em 20/3/54, na V Reunião Regional das Classes Produtoras
Mineiras, promovida pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços
de Uberaba, razão pela qual estamos fazendo essas duas importantes
comemorações juntas, 80 anos da ACIU e 50 anos da FEDERAMINAS.
Naquela ocasião, ficou estabelecido em estatuto que a Presidência da
FEDERAMINAS seria exercida cumulativamente pelo presidente da  AC
Minas, entidade representativa, fundada em 1901. Talvez, naquela época,
pela impossibilidade de um transporte mais fácil, havia essa necessidade,
já que o interior estava muito distante da Capital.

Desvinculada a administração das duas entidades sob o lema "Integrar
para Desenvolver", promoveu-se maior integração da FEDERAMINAS
com suas federadas, independentemente do seu porte, de sua região ou
cidade, utilizando-se tecnologia avançada, como a "extranet".

A rede de comunicação eletrônica possibilitou a unificação,das
informações, o acompanhamento e a execução de programas e a difusão
de treinamentos, tudo em nome do associativismo e da concretização do
sonho de seus idealizadores, ou seja, promover a unidade, a harmonia, a
interação e a modernização de suas federadas, bem como proteger as
rotas da iniciativa privada como caminho para o desenvolvimento
econômico-social do País.

A FEDERAMINAS cresceu e, hoje, é exemplo de representatividade e
de respeito, basta recordarmos o sucesso que foi o VII Congresso Mini biro
das Associações Comerciais, realizado de 13 a 15 de outubro último, no
Minascentro. Naquele evento, o Presidente Arthur Lopes Filho e sua
diretoria receberam o Governador Aécio Neves, Ministros de Estado e
outras personalidades políticas e empresariais de grande renome. Todas
elas foram unânimes em reconhecer a importância da FEDERAMINAS
para o fortalecimento das economias mineira e nacional.	 II

Prezados senhores, projetos importantes dessa federação estão
implementados em diferentes pontos deste Estado. Entre eles não
poderia deixar de citar o Empreender e o Capacitar, frutos de uma
parceria da FEDERAMINAS com a Câmara de Artes e Ofícios de Essen,
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na Alemanha.
Por sugestão da FEDERAMINAS e em consonância com sua filosofia

de estreitar a relação empresa-cliente, tramita nesta Casa projeto de lei
de minha autoria e de autoria suprapartidária de vários Deputados, que
institui no calendário oficial do Estado o Dia do Cliente, a ser
comemorado em IS de setembro. Diferente do simples consumidor que
compra para o seu próprio uso, o cliente é aquele que compra
habitualmente de um mesmo fornecedor, seja para consumo próprio, seja
para revender ou processar algum produto. Não se trata apenas de uma
questão de mercado, mas também de aprimorar as relações humanas no
trabalho e no atendimento ao cliente.

Gostaria de informar-lhes que o referido projeto já foi aprovado na
Comissão de Constituição e Justiça e aguarda parecer da Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte. A partir daí, segue para
apreciação do Plenário.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, desde sua fundação em 1924, a
ACIU conseguiu manter-se independente dos poderes públicos, mas
nunca perdeu sua capacidade de articulação com as instâncias municipal,
estadual e federal na defesa dos legítimos interesses empresariais e dos
anseios das sociedades local e regional.

Os arquivos da imprensa de Uberaba são testemunhas da posição
vanguardista da ACIU no debate e no encaminhamento das mais
diversas questões de natureza social e empresarial, desde a singular
iniciativa junto aos Governos Federal e Estadual para solucionar o
problema de abastecimento de açúcar e gasolina na cidade e região, num
período da Segunda Guerra Mundial, até seus veementes e reiterados
embates com os poderes municipal e estadual contra a elevação e a
criação de tributos, chegando ao extremo de fechar as portas do
comércio e da indústria em 1936. Entidade vocacionada para o
desenvolvimento, agasalha e defende com o mesmo empenho tanto as
grandes como as médias empresas e as microempresas. E dispensa
atenção especial àquelas que, individualmente, não têm voz nem
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encontram poda para bater. Cuida até mesmo de setores não
associados, como o núcleo dos artesãos, facilitando-lhes consultoria,
treinamento, informações para transformá-los em empreendedores. O

A ACIU presta excelentes serviços a seus associados, é referência de
entidade de classe para Minas e para o Brasil, e conta com o apoio
imprescindível da FEDERAMINAS. Dessa forma, o empresariado é
beneficiado com informações estratégicas de negócios, situação
econômica nacional e internacional, capacitação gerencial,
desenvolvimento de projetos e outras atividades correlatas.

Recentemente, instituiu o Tribunal Arbitral, e em breve será inaugurada
a cooperativa de crédito dos empresários.

Em 1964, a diretoria presidida por Leo Derenusson sonhou a criação de
uma faculdade de ciências econômicas. Pouco tempo depois, nascia a
faculdade, com 82 alunos. Hoje instalada em ampla e moderna sede
própria, a faculdade tem mais de mil alunos matriculados nos cinco
cursos de graduação e pós-graduação. Suas instalações e projeto
pedagógico foram laureados pelo MEC com o conceito A. A qualidade do
desempenho da Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro
mereceu reconhecimento nacional neste ano, quando aConfederdção
das Associações Comerciais do Brasil concedeu à ACIU o Prê'mio
"Associação Comercial - 2004". A escolha resultou de depoimentos de ex-
alunos sobre a importância da faculdade na história de vida de cada um e
o destaque que alcançaram no cenário político, econômico e empresarial
do País.

Mas a ACIU não se limita apenas a cuidar dos interesses de seus
filiados. Ela se projeta na comunidade como defensora da cidadania e
patrocinadora das postulações sociais. Sempre solícita, participou das
mais importantes conquistas de Uberaba: nos setores energéticode
transportes; nas áreas de telecomunicação e de segurança; • na
implantação e no desenvolvimento do parque industrial e comercial da
cidade.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, brindemos com nossos aplausos
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os 50 anos da FEDERAMINAS e os 80 anos da ACIU, instituições
sempre jovens, sempre atualizadas. Para elas, o tempo não passa,
porque caminham sempre alguns passos à frente de seu tempo. A
FEDERAMINAS e a ACIU sonham, olhando por cima dos ombros do
momento. Seus sonhos nunca são impossíveis, porque são despidos de
vaidade e do interesse pessoal dos seus dirigentes. A história da
FEDERAMINAS e da AGIU se escreve diariamente com loucuras, sonhos
e idéias, mas, sobretudo, com muitos ideais.

Permitam-me rematar esta saudação à FEDERAMINAS e à ACIU com
uma referência especial a esta última, de minha querida Uberaba,
reverenciando todos os seus 38 Presidentes e Diretores, assim como
todos os Presidentes e Diretores da FEDERAMINAS nesses 80 anos,
desde Cesário de Oliveira Roxo, primeiro Presidente, até a atual diretoria
presidida por Carlos Humberto Rocha - todos construtores da história
triunfante da entidade, assim como o primeiro presidente da
FEDERAMINAS, Paulo Macedo Gontijo; hoje ela é presidida pelo nosso
querido Arthur Lopes Filho.

Na impossibilidade de nominar a todos, peço licença para destacar um
nome - símbolo da eficiência, do idealismo e da tenacidade empresarial,
Dr. Fidélis Reis. Foi ele o construtor, em 1942, no coração de Uberaba,
da Casa do Comércio e da Industria, sede da ACIU, hoje um prédio de
instalações modernas, confortáveis, e adequado às diversas finalidades e
serviços da entidade.

Como Deputado Federal, Fidélis Reis foi autor da lei que criou o Liceu
de Artes e Ofícios, semente da rede do SENAI. Era ele o Presidente da
ACIU quando Monteiro Lobato esteve em Uberaba, na sua cruzada cívica
pelo petróleo. Abri este pronunciamento com uma reflexão do talentoso
escritor taubateano e nacionalista apaixonado. E é com ele que concluo
minha homenagem a todos os dirigentes da ACIU e da FEDERAMINAS.
Com a palavra, Monteiro Lobato: "A coisa que mais me surpreendeu em
Uberaba foi o nome de Henry Ford no frontal de um bloco de
construções. Henry Ford por aqui?
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Alguém me respondeu: 'É uma escola profissional. Obra de Fidélis Reis,
um amigo de Henry Ford, com o qual se corresponde. Neste pavilhão
será instalada uma das seções da escola, montada de acordo com os
ideais de Henry Ford e dirigida por um técnico que ele mandará de
Detroit'. Fiquei a pensar na significação desse pequeno fato, suscetível
de grandes conseqüências futuras. A palavra "ford" significa eficiência
elevada ao grau máximo. Se em Minas já há quem ponha a eficiência
acima de tudo, Minas está salva e com o caminho aberto a todas as
grandezas". Assim concluiu Monteiro Lobato.

Agradeço à FEDERAMINAS, a sua diretoria e a seu conselho ter-me
concedido, rio último seminário, o Mérito Federaminas dos 50 Anos.
Presidente Arthur, já tenho o perfil de defender nesta Casa o setor
produtivo, e o meu compromisso aumentou muito depois ddssa
homenagem, que me orgulhou bastante, pode ter certeza disso. Como
cidadão, agradeço à FEDERAMINAS e à ACIU por trabalharem por um
dos pilares do desenvolvimento nacional, juntamente com a educação,
que é a organização da sociedade, porque esse é o caminho para
buscarmos o desenvolvimento da Nação brasileira.

Por fim, parabenizo os dois engenheiros, Arthur e Carlos, pela
excelência na condução dos seus trabalhos frente a essas entidades de
classe. Vocês merecem estar sempre à frente de instituições para o bem
de todos os empresários, para o bem de Minas e para o bem do Brasil.
Muito obrigado.

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

produzido pela ACIU.
- Procede-se à exibição de vídeo.

Palavras do Sr. Carlos Humberto Rocha
Sr. Presidente, Deputado Antônio Carlos Andrada, Exmo. Sr. Roberto

Luciano Fagundes, Exmo. Sr. Arthur Lopes Filho, na pessoa de quem
saúdo os Presidentes de associações comerciais presentes; Exmo. Sr.
Lúcio Benquerer, Exmo. Sr. Carlos Calazans, Exmo. Sr. Eduardo Bernis,
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Exmo. Sr. João Roberto Puliti; Deputado Paulo Piau, senhoras e
senhores.

Em minha posse na Presidência da ACIIJ, em janeiro passado, citei São
Francisco de Assis, no qual inspiraria minha gestão. Desta forma, estou
sendo surpreendido, e sempre de maneira positiva, fazendo coisas que
até então pareciam impossíveis.

Ao longo de seus 80 anos, cada Presidente, com sua diretoria, fez algo
que julgava quase impossível para seus associados e para a comunidade
uberabense. Hoje a liderança da ACIU extrapola as fronteiras de nosso
município, extrapola as fronteiras de Minas. Periodicamente, recebemos
visitas de outras associações comerciais e de outras instituições, que
vêm buscar um pouco de conhecimento e experiências adquiridas pelo
sistema ACIU.

Neste ano, estão acontecendo fatos extraordinários. Recebemos do
SEBRAE nacional o Prêmio Associação-Destaque do Projeto
Empreender, que foi concedido à. associação comercial que melhor aplica
o Projeto Empreender no Brasil. São 33 núcleos setoriais, 766 empresas
participantes e resultados fantásticos para essas empresas,
principalmente no aumento de suas produções e da lucratividade.

Disputamos e ganhamos o maior prêmio concedido pela Confederação
das Associações Comerciais do Brasil - CACB - a uma associação
comercial: Associação Comercial Referência 2004. A concorrência não foi
fácil, visto que precisaríamos ter o projeto vencedor em Minas Gerais,
com mais de 400 federadas. Na segunda etapa, disputamos com todas
as associações da Região Sudeste. Por fim, disputamos com
associações de outras regiões do Brasil. Portanto Minas Gerais e a
FEDERAMINAS têm hoje a ACIU como a associação comercial-
referência do Brasil. Em pesquisa recente, de agosto de 2004, realizada
pelo IBOPE com 268 associações comerciais de Minas, constatou-se que
32% destas têm a ACIU como a associação comercial-referência.

Inauguramos neste mês o Tribunal Arbitral - justiça privada -, que
facilitará muito a resolução dos entraves jurídicos não só de nossos
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associados, como também de toda a comunidade. Depois de muito
trabalho e esforço, finalmente o Banco Central do Brasil autorizou o
funcionamento da CREDIACIU, e, se Deus quiser, na primeira semana de
janeiro, abriremos o nosso Banco. Os empresários de microempresas,
pequena e média empresas uberabense terão sua cooperativa de crédito.

Nesse processo, jamais poderíamos esquecer-nos da importância do
Deputado Paulo Piau.

Senhoras e senhores, São Francisco de Assis mais uma vez rios
mostrou que, quando menos esperávamos, estávamos fazendo o quase
impossível.

Agradeço o apoio recebido de nossos parlamentares, Senador Aélton
Freitas, Deputado Federal Anderson Adauto, Deputado Fahim Sawan,
Deputado Adelmo Carneiro e Deputado Paulo Piau, na defesa dos
interesses do setor produtivo e da comunidade uberabense e da região.

Deputado Paulo Piau, muito nos honra sua iniciativa junto a esta Casa
de prestar homenagem aos 80 anos da ACIU. A sua história é
associativista; sua história é classista; sua história fundamenta-se; na
defesa dos interesses socioeconômicos, na defesa de um Estado
eficiente com seus contribuintes, na defesa de ciência e tecnologia e,na
defesa do meio ambiente; sua história política é a coerência.

Muito obrigado, Assembléia Legislativa, por este momento histórico em
que a ACIU recebe esta homenagem pela passagem de seus 80 anos.

Palavras do Sr. Arthur Lopes Filho
Falar após Paulo Piau é muito difícil porque ele não se esquece de

nada, lembra-se de tudo. Mesmo assim, ousarei fazer meu
pronunciamento. Nós, engenheiros, não somos grandes oradores.

Meu caro Deputado Antônio Carlos Andrada, Líder do PSDB, que aqui
representa o Deputado Mauri Torres, Presidente desta maravilhbsa
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; meu amigo Robérto
Fagundes, Secretário em exercício de Turismo, aqui representando o
Governador Aécio Neves, o que nos deixa satisfeitos e felizes; Deputado
Paulo Piau, sempre amigo, autor da proposta de homenagem deste
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Legislativo à FEDERAMINAS, pelo seu cinqüentenário, e à AGIU de
Uberaba, pelos seus 80 anos.

Paulo Piau conhece tão bem a importância do cliente, que pretende
criar, por meio de lei, o dia do cliente. O cliente é fundamental, muito mais
que o consumidor. O cliente é fiel, o cliente é importante para nossas
atividades. Paulo Piau sabe disso e fez essa proposta.

Faço também uma referência muito especial ao meu amigo, Deputado
Doutor Viana, que não mediu esforços para aqui vir homenagear essas
duas entidades. Muito obrigado, meu amigo Doutor Viana.

Saúdo todos os Deputados desta Assembléia por terem votado, por
proposta do Deputado Paulo Piau, esta homenagem.

Meu caro Carlos Humberto, que preside a notável Associação
Comercial de Uberaba, paradigma para todas as demais. A faculdade de
ciências econômicas, a que o Deputado Paulo Piau fez referência, é
realmente notável, obtendo sempre as maiores notas no provão.
Parabéns, Carlos Humberto, parabéns a todos os companheiros de
Uberaba.

Meu caro Eduardo Bemis, que preside hoje a Associação Comercial de
Minas, essa notável associação comercial de Belo Horizonte, que tantas
lutas já empreendeu para o bem da cidade, do Estado e até mesmo do
País; meu amigo Carlos Calazans, Delegado do Ministério do Trabalho
em Minas Gerais; Roberto Politi, que aqui representa a FAEMG, meu
companheiro de sempre, meus companheiros e companheiras do sistema
de associações comerciais - não nominarei o Francisco nem o pessoal de
Itabirito, porque alguém poderá não ser citado e não vai gostar,
principalmente porque aqui está presente o pessoal de Uberaba, minhas
senhoras e meus senhores, enorme é nosso orgulho e satisfação - eu, na
condição de Presidente, e todos os demais diretores da FEDERAMINAS -
em participarmos desta memorável reunião especial, que homenageia
tanto o cinqüentenário da FEDERAMINAS quanto as oito décadas da
AC 1 U.

Esta homenagem, originada de generoso gesto do notável Deputado
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Paulo Piau, a quem agradecemos penhoradamente, toca-nos de maneira
profunda. A FEDERAMINAS tem sempre construído, ao longo dos Seus
50 anos, uma rica história de boa convivência e plena interação que deu
origem a importantes conquistas em favor de interesses maiores, não só
das classes empresariais e da economia mineira, mas também de todo o
povo das Gerais.

Como o Deputado Paulo Piau disse, a nossa FEDERAMINAS foi
fundada em 1954, há 50 anos, na sede da nossa Associação Comercial
de Uberaba, quando ali se realizava a quinta reunião das classes
produtoras mineiras. A inspiração foi do grande engenheiro Paulo
Macedo Gontijo, que, na época, presidia a Associação Comercial de
Minas. Foram diversos os que estavam presentes - não muitos - e
abraçaram a causa. Ali foi fundada a nossa Federação, como disse o
Deputado Paulo Piau, para que todas as demais associações comerciais
passassem a ter uma só voz, por meio da sua Federação, e pudessem,
com isso, defender melhor os interesses da nossa Minas Gerais.

Peço licença ao Presidente em exercício desta sessão para citar os
notáveis que foram Presidentes da FEDERAMINAS para que fique
registrado nos anais da Assembléia. Começo por Paulo Macedo Godtijo,
seu Presidente fundador, Eduardo Simões, Gerson Dias, Euler Marques
Andrade, Miguel Augusto Gonçalves de Souza, Avelino Menezes, Adolfo
Neves Martins da Costa, José Romualdo Cançado Bahia, Nilo Antônio
Gazire, Francisco Guilherme Gonçalves, Hiran Reis Correia, Lúcio
Marcos Benquerer e Francisco Américo Mattos de Paiva.

Como disse também o Paulo Piau, as duas Presidências eram
cumulativamente ocupadas pelo Presidente da Associação Comercial de
Minas. Na gestão do Hiran Reis Correia, que tinha ampla visão da
importância de toda Minas Gerais, foi feita a reforma estatutária que
desvinculou as duas Presidências. Foi o ato fundamental que permitiu a
interiorização da nossa Federação.

Quero ressaltar que, quando fui eleito Presidente, 35 dias antes da
minha posse, convidei para uma reunião companheiros então Presidentes
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das associações comerciais das diversas regiões mineiras, que passaram
a formar o núcleo responsável pela nova FEDERAMINAS que nascia
naquele momento. Essa reunião se deu em 6/11198, portanto, há seis
anos iniciávamos esse grupo, iniciávamos a nova FEDERAMINAS,
completamente interiorizada. Peço licença para citar esses
companheiros: Benito Grilli, de Manhuaçu, já falecido; João Ramos, de
Teófilo Otôni; Francisco Guimarães, de Nova Lima, aqui presente;
Persival Ferreira da Costa, de Conselheiro Lafaiete; José Ayrton
Labegalini, de Monte Sião; Samir Cecílio, de Uberaba; Geraldo Caixeta,
de Uberlândia; Fernando Deusdará, de Montes Claros; Aílton SilIos, de
São Sebastião do Paraíso; Hélio Alves Guimarães, de Araguari; José
Vítor Cesário, de Itajubá; Jacinto Costa Coelho, de Itabirito, também
presente; Dário Caixeta, de Patos de Minas; José Nílton Fagundes, de
Juiz de Fora. Deixei por último Ernani Campos Porto, hoje Prefeito
reeleito de Caratinga, com mais de 80% dos votos dessa cidade, o que
mostra como estávamos imbuídos do espírito de levar à FEDERAMINAS,
às suas associações comerciais nosso lema fundamental: integrar para
desenvolver. A partir daí, a Federação passou a ser uma entidade forte,
pois todas as associações comerciais mineiras, com verdadeira atuação
em todo o Estado, passaram a trabalhar integradas. Essa integração
permitiu a realização de importantes projetos. Cito o Brasil Empreender,
notável idéia do então Presidente do SEBRAE, Sérgio Moreira, que
pretendeu capacitar os empresários das microempresas e das pequenas
empresas. Em Minas Gerais foram capacitados 200 mil empresários de
microempresas e pequenas empresas. Por meio de suas federadas, a
FEDERAMINAS foi responsável por 90 mil capacitações. Tanto que
recebeu do SEBRAE nacional o reconhecimento como entidade de maior
eficiência na realização do programa em todo o Brasil.

O Projeto Empreender, já citado, foi destinado à busca do melhor
gerenciamento, da qualidade e produtividade da microempresa e da
pequena empresa, por segmento econômico. A FEDERAMINAS, através
de suas federadas, está presente, com o Empreender, em 98 cidades
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mineiras. Ressalto que a Associação Comercial de Uberaba, este ano,
entre todas as associações comerciais do Brasil, recebeu o grande
prêmio de associação que melhor desenvolveu o Empreender no Brasil.

O Programa Capacitar - primo-irmão do Empreender -, em vez, de
utilizar a tecnologia da Câmara de Artes e Ofícios da Bavária, tem
parceria direta com a Câmara de Artes e Ofícios de Essen, também da
Alemanha. A FEDERAMINAS está presente em 18 cidades de Minas,
sempre voltada para o fortalecimento da microempresa e da pequcna
empresa, que é fundamental para o desenvolvimento brasileiro.

E fundamental porque as empresas de grande porte lutam para ter o
mercado global e precisam empregar tecnologia de ponta, que, cada vez
mais, dispensa a mão-de-obra tradicional. A solução para o desemprego
no Brasil está na microempresa e na pequena empresa. Os projetos
Empreender e Capacitar buscam melhores caminhos para a
microempresa e a pequena empresa no Brasil, em especial para Minas
Gerais, com forte referência na ACIU.

Em Uberaba, foi promovida, em parceria com o SEBRAE, a capacitação
de dirigentes de associações comerciais, sendo capacitados rSO
participantes. Destaco a grande façanha, a notável campanha
empreendida pela FEDERAMINAS. A transposição das águas do São
Francisco está na ordem do dia.

A FEDERAMINAS promoveu uma campanha visando o reconhecimento
do rio São Francisco como patrimônio da humanidade. O lançamento foi
feito em Pirapora, com a participação de numerosas autoridades. Destaco
a presença dos Deputados Estaduais e Federais que rendiam tributo a
esse notável rio, fundamental para o nosso Estado e para o País. Sabe-
se que 74% da gênese das águas do São Francisco ocorre em Mipas
Gerais. Esse rio é fundamental não só para o nosso Estado como
também para quatro Estados do Nordeste.

Naquela época, promovemos a Expedição Engenheiro Halfeld. Talvez
vocês não saibam que, no séc. XIX, durante dois anos e meio, o Eng.
Halfeld, a mando do Imperador Pedro II, percorreu o rio, légua a légua, de
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Pirapora até a foz, em barco de madeira. Ele fez um levantamento da
situação em que se encontrava o rio. Em homenagem a esse engenheiro,
fomos da nascente até a foz, utilizando equipamentos modernos, que nos
permitiram mapear, por coordenadas geográficas, cada fato notável, tanto
os bons quanto os ruins, observados ao longo do eixo. Em Manga, às
margens do rio, há dois depósitos de lixo, que são jogados no rio em
época de cheia. Encontramos verdadeiros santuários, onde os peixes
podem reproduzir-se em paz, sendo protegidos pelo homem.

O Sr. Guilherme Násser, aqui presente, participou das expedições da
nascente até a foz. Dentro dessa meta de interiorizar, de sempre olhar
Minas Gerais como um todo, a FEDERAMINAS promoveu seus
congressos estaduais em São Lourenço, Diamantina e São João dei-Rei.
Este ano, devido ao cinqüentenário, ele foi realizado em Belo Horizonte,
pois era preciso reunir todos aqui, uma vez que havia quatro eventos em
comemoração ao cinqüentenário.

Quero ainda ressaltar que foi promovido um congresso internacional, e
foi, de novo, escolhida uma cidade do interior de Minas. Araxá sediou o
Congresso Ibero-Americano de Mulheres Empreendedoras, e foi um
sucesso. Corremos um risco, mas continuamos a pensar que Minas tem
que ser vista como um todo. Roberto Fagundes, batalhador há muitos
anos pelo turismo mineiro, sabe que a melhor forma de desenvolvê-lo é
levar os próprios mineiros a conhecer Minas Gerais pelas diversas
cidades.

Quero contar também que não foram somente essas atividades. Foi
implantada a Câmara Mineira de Mediação e Arbitragem - CAMINAS -,
que, como disse Carlos Humberto sobre o Tribunal Arbitra[, é um
instrumento de resolução rápida de litígios. Aqui faço uma referência ao
Vice-Presidente Hudson Navarro, que não tem medido esforços para
implantar essa Câmara nas mais diversas cidades mineiras.

A FEDERAMINAS vai implantar o Programa de Orientação para
Estágio, o Minas Digital e o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e
Empresarial e também se prepara para fazer, com ampla participação de
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suas federadas, o grande projeto A Federaminas Que Queremos.
O balanço das atividades e das conquistas da FEDERAMINAS,

principalmente nos últimos seis anos, período em que de virtual passou a
ser uma entidade real, é altamente positivo e tem essa visibilidade não só
em Minas Gerais, mas principalmente em Minas Gerais, contando com o
respeito das entidades congêneres e de todos os mineiros,	e

Por tudo isso, prezado amigo Deputado Paulo Piau e todos os deri,ais
parlamentares desta egrégia Assembléia Legislativa, na pessoa do
Presidente que dirige esta reunião especial, Deputado Antônio Carlos
Andrada, Líder do PSDB, quero dizer que externo, em nome de todos os
companheiros e companheiras do sistema de associações comerciais de
Minas Gerais, os nossos melhores agradecimentos. Sinceramente, múito
obrigado. Repito: sinceramente, muito obrigado.

Entrega de Placas
O locutor - Senhoras e senhores, a partir deste momento, o Presidente

desta reunião, Deputado Antônio Carlos Andrada, Líder do PSDB, e o
Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem, farão a entrega de placas aos Srs. Presidentes das
entidades homenageadas desta noite. Solicitamos aos senhores
parlamentares a gentileza de se dirigirem ao local destinado às
condecorações. Pela ACIU convidamos o Presidente Carlos Humberto
Rocha. A placa contém os seguintes dizeres: "A Associação Comercial,
Industrial e de Serviços de Uberaba, há 80 anos, vem lutando em defesa
dos interesses empresariais e participando das mais importantes
conquistas de Uberaba e região nos setores energético, industFial,
comercial e de transporte e nas áreas de telecomunicação, segurança e
educação.

A homenagem do Poder Legislativo Estadual à ACIU pela sua
inestimável contribuição para o desenvolvimento socioeconômicq e
cultural do nosso Estado."

Pela FEDERAMINAS, convidamos o seu Presidente, Arthur Lopes Filho,
para receber placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres:
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"Desde sua fundação, a Federação das Associações Comerciais de
Minas Gerais não tem poupado esforços em prol da integração das
Associações Comerciais do Estado, tornando-se forte entidade de
representação da classe empresarial, com atuação em toda Minas
Gerais.

A homenagem do Poder Legislativo Estadual à FEDERAMINAS, na
passagem do seu cinqüentenário, pela sua histórica participação no
processo de desenvolvimento do nosso Estado.".

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

Exmos. Srs. Roberto Luciano Fagundes; Arthur Lopes Filho; Carlos
Humberto Rocha; Lúcio Benquerer; Carlos Calazans; Eduardo Bernis;
João Roberto Puliti; Deputado Doutor Viana; Exmo. Deputado Paulo Piau,
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, minhas
senhoras e meus senhores.

O desenvolvimento de Minas Gerais passa pelo associativismo
empresarial e, certamente, pela ação de duas tradicionais entidades: a
pioneira ACIU - Associação Comercial, Industrial e de Serviços de
Uberaba -, com seus 80 anos de existência, e a FEDERAMINAS -
Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de
Serviços do Estado de Minas Gerais -, cujo cinqüentenário estamos
comemorando no presente ano.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a requerimento do
Deputado Paulo Piau, legítimo representante da sua Uberaba, do pujante
Triângulo e do povo mineiro, homenageia, com grande júbilo, estas
tradicionais entidades que se vinculam aos mais diversos segmentos
econômicos.

Representando os legítimos interesses da classe empresarial e
firmando laços com toda a sociedade, a ACIU, na experiência de suas
oito décadas, tem-se mostrado participativa, moderna e democrática,
prestando um variado número de serviços a seus sócios.

Exemplo mais significativo de sua integração com a comunidade é a
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manutenção da renomada Faculdade de Ciências Econômicas do
Triângulo, que vem desenvolvendo várias modalidades de introdução de
seus alunos no mercado de trabalho, realizando a tão necessária ligação
entre a sala de aula e a empresa.	 O

Outros serviços de relevância oferecidos pelo sistema AGIU incluem o
centro de estudos e pesquisas econômicas e sociais, a escola técnica de
formação gerencial, o serviço de recuperação de tributos e o balcão
SEBRAE. São serviços de alto nível, que vêm atendendo amplamente às
necessidades tanto das empresas quanto do público implicado.

A FEDERAMINAS nasceu, coincidentemente, em Uberaba, em 1954,
durante reunião regional das classes produtoras mineiras. Entidade civil
sem fins lucrativos, congrega 403 associações comerciais nas diversas
regiões mineiras, atendendo a um contingente de 180 mil empresários

Com o lema "Integrar para desenvolver", defendendo a iniciativa prida
associada aos princípios éticos da livre concorrência e a justiça social,
tem como objetivo definir políticas públicas e promover ações
estratégicas. A unidade, a harmonia, a interação e a modernização de
suas federadas constituem também sua missão.

Uma das mais recentes e notáveis ações da FEDERAMINAS é o
convênio de cooperação técnica com o Governo do Estado para
avaliação da infra-estrutura rodoviária. Essa radiografia de um setor que,
na situação atual, vem acarretando sérios prejuízos econômicos será
realizada sem nenhum ônus para os cofres públicos.

Entre os eventos do cinqüentenário, o Minascentro está abrigando,
estes dias, o 7° Congresso das Associações Comerciais de Minas Gerais,
a solenidade do Dia do Empresário, o Fórum A Micro e a Pequena
Empresa e o Desenvolvimento Nacional, o 40 Encontro Mineiro da Mulher
Empreendedora e a exposição Federaminas Mostra Minas. No rol dessas
festividades, esta homenagem se inclui. Aos Diretores, conselheiros e
associados da AGIU e da FEDERAMINAS, pelo seu competente exemplo
de confiança nas potencialidades de Minas Gerais, os justos
cumprimentos desta casa. Este Estado, pelo trabalho e pelo esforço' de
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seus empresários e suas associações de classe, tem sabido responder
ao seu compromisso histórico com o crescimento e a liberdade. 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 amanhã, dia 30, às 9
horas, e para a reunião especial também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária na
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada foi publicada na edição do dia 30/1112004.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 1& LEGISLATURA, EM 23/11/2004
Às 114h30min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Elmiro

Nascimento e as Deputadas Ana Maria Resende e Jô Moraes
(substituindo estas aos Deputados Marcelo Gonçalves e André Quintão,
por indicação das Lideranças da BPSP e PT, respectivamente), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria Resende, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr.
Marcelo Correia de Moura Baptista, Coordenador-Geral do
SINDIELETRO, publicados no "Diário do Legislativo" em 1° e 10/10/2004
e 11/11/2004; da Sra. Maria Bernadete Lopes, Presidente da APAE de
Conceição dos Ouros, e da Sra. Alda de Lourdes Oliveira, publicados no
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"Diário do Legislativo" em 15 e 7110/2004, respectivamente. O Presidénte
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais foi
designado o relator citado a seguir: Projetos de Lei n

o
s 574 e 657/2903,

no 20 turno (Deputado André Quintão). Passa-se à 2 Fase da Ordem' do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, os Projetos de Lei n

o
s 1.783, 1.880,

1.900/2004 com a Emenda n° 1, 1.817, 1.821, 1.843, 1.850, 1.851, 1.852,
1.881, 1.887, 1.888, 1.890, 1.896, 1.902/2004 (relator: Deputado André
Quintão); 1.841/2004 com a Emenda n° 1, 1.870, 1.901/2004 (relatora:
Deputada Manha Campos), que receberam parecer por sua aprovação.
Registra-se, nesse momento, a presença da Deputada Marília Campos e
do Deputado Alberto Bejani que assume a direção dos trabalhos.
Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos n os 3.276,
3.299, 3.334, 3.356, 3.357, 3.377, 3.387 e 3.453/2004. Passa-se3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento de autoria do Deputado André Quintão em que solicita seja
realizada audiência pública para debater o papel do Estado na Política
Nacional de Assistência Social. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ana Maria Resende - Maria Tereza

Lara.
ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA r SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 23/11/2004	II
Às 14h31 mm, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João

Bittar, Paulo Cesar e Ohinto Godinho, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Bittar, declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são aprovados os
Requerimentos n o

s 3.490/2004, 3.498 a 3.521/2004, 3.527 a 3.545/2004 e
3.557 a 3.572/2004. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
João Biliar, Presidente - Paulo Cesar - Cecília Ferrámenta.

ATA DA 17 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO
POPULAR NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 25/1112004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Gustavo Valadares e Leonardo Quintão, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Leonardo Quintão, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a
discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes propostas, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Propostas de Ação Legislativa n os 230, 245,
268, 269, 270 a 272, 283, 286, 312, 323, 347, 350, 354, 356, 358, 363,
369, 370, 376, 377, 379, 383, 384, 393, 419, 421 e 425/2004 (relator:
Deputado André Quintão); 237, 240, 241, 243, 247, 267, 275, 287, 311,
313, 314, 315, 322, 326, 332, 333, 334, 341, 346, 365, 368, 371, 372,



381, 391, 392, 410 e 412/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares) e
231 a 235, 239, 244, 246, 248, 249, 252, 266, 277, 284, 300 e 423/204
(relator: Deputado Leonardo Quintão), em turno único. Passa-se
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçã& de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. As Propostas de
Ação Legislativa n os 242, 253, 254, 256 a 261, 263 a 265, 273, 282, 285,
394 e 405/2004 são retiradas da pauta por determinação do Presidente
da Comissão por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão
e votação, são aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as
Propostas de Ação Legislativa n

o
s 230, 268, 269, 270 a 272, 312, 323,

347, 350, 354, 369, 383, 384, 393, 419 e 425 (relator: Deputado André
Quintão); 237 247, 287, 311, 313, 322, 391 e 392/2004 (relator: Deputado
Gustavo Valadares) e 248, 266 e 277/2004 ( relator: Deputado Leonàrdo
Quintão), na forma do requerimento apresentado, e são rejeitadas ,em
turno único, cada uma por sua vez, as Propostas de Ação Legislativanbs
245, 283, 286, 356, 358, 363, 370, 376, 377 e 379/2004 ( relator:
Deputado André Quintão); 240, 241, 243, 267, 275, 314, 315, 326, 332,
333, 334, 340, 346, 365, 368, 371, 372, 381, 410 e 412/2004 ( relator:
Deputado Gustavo Valadares) e 231 a 235, 239, 244, 246, 249, 252, 284,
300 e 423/2004 ( relator: Deputado Leonardo Quintão). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária, dia 30/11/2004, às 14h45min, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Carlos Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 273/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 273/2004, de autoria da Terra dos
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Pássaros Produções Artísticas Ltda., AMMIG, 1A13-MG e Fórum Mineiro
de Participação Popular, sugere a criação de um projeto estruturador para
a cultura que estimule a produção cultural e artística, a pesquisa de
criação, de manifestações da tradição, o mapeamento de grupos culturais
e artísticos, equipamentos, entidades e a circulação da produção,
inclusive acadêmica.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e 10/11/2004,

audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.89312004, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões foram
encaminhadas a esta Comissão como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, pretende que seja criado um projeto
estruturador para a área da cultura.

Na concepção do Plano Plurianual de Ação Governamental para 2004-
2007, o projeto estruturador tem efeito multiplicador do desenvolvimento
econômico e social, em virtude de sua capacidade de gerar outras
iniciativas privadas ou públicas, abrindo espaço para a promoção de
novos investimentos ou estimulação de ações da sociedade. O projeto
estruturador constitui, dessa forma, uma âncora de um grupamento de
outros projetos de efeitos sinérgicos, mobilizando e articulando recursos
públicos, privados ou em parceria.

Além disso, a organização do projeto estruturador prevê um objetivo
mensurável, ações, metas, prazos, custos e apuração dos resultados,
elementos que permitem um gerenciamento intensivo.

Nos 31 projetos que compõem a Carteira de Projetos Estruturadores
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estão representadas as áreas estratégicas para o desenvolvimento
socioeconômico do Estado. Note-se que as áreas da educação e da
saúde, por exemplo, contam com projetos de amplo escopo, cobrindo
parte significativa das ações de competência do Estado nesses setores.

Já no que concerne à área da cultura, não obstante a sua importância
em diversas dimensões, seja no exercício da cidadania e inclusão social,
seja no seu grande potencial econômico, não está representada na
Carteira de Projetos Estruturadores, senão em ações circunscritas à
Capital do Estado, que consubstanciam o Projeto n° 8 - Corredor Cultural
Praça da Liberdade - Casa do Conde.

Sem duvidarmos da importância do referido projeto para a dinamização
da cultura de Belo Horizonte e mesmo de seu potencial de projeção para
todo o território do Estado, acreditamos que o desenvolvimento de uma
política cultural em nível estadual deveria abranger ações coordenadas
em diversas frentes, que, permeando as áreas de formação de recufsos
humanos, divulgação, fomento à criação e à produção, à proteção ''e à
conservação de bens materiais e imateriais, orientasse e consolidasse a
execução de programas e projetos de forma descentralizada e ao mesmo
tempo integrada, alcançando todas as regiões do Estado.

Dessa forma, consideramos que a formalização de um projeto
estruturador para a cultura, fundamentado na identificação e tradução das
demandas mais significativas do setor em um conjunto de ações, com
gerenciamento próprio, seria uma iniciativa capaz de criar um ambiente
favorável ao desenvolvimento e à realização do potencial cultural • do
Estado.

Com vistas, portanto, ao atendimento da proposta em estudo,
sugerimos a apresentação de um requerimento solicitando i, ao
Governador do Estado que seja viabilizado projeto estruturador foc&do
em ações estratégicas para o desenvolvimento da cultura no Estado ` de
Minas Gerais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação
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Legislativa ri 0 273/2004 na forma do requerimento apresentado.	-
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 285/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 285/2004, de autoria das entidades
Terra dos Pássaros Prod. Artística Ltda. e do Fórum Mineiro de
Participação Popular, sugere a inclusão, nas discussões do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dos orçamentos anuais, de ações
conjuntas de Turismo, Cultura, Educação, Ciência e Tecnologia.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/1112004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e 10/11/2004,

audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas de
ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, pretende sejam incluídas, nas discussões
do PPAG, do PMDI e dos orçamentos anuais, ações conjuntas de
Turismo, Cultura, Educação, Ciência e Tecnologia.

O PPAG e a lei orçamentária prevêem programas e ações que, apesar
de serem de responsabilidade de determinados órgãos e entidades, são
executados em parceria com outros, de forma a conjugar os esforços
para que as metas estabelecidas sejam alcançadas com maior eficácia e
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agilidade.
Diversos exemplos podem ser citados para ilustrar essa assertiva, o que

passamos a fazer de maneira sucinta a seguir.
Por meio de ações conjuntas, as Secretarias de Estado de Cultura e de

Turismo incentivam os municípios a implantar e a dinamizar espaços
culturais, com vistas a promover o desenvolvimento integrado do
potencial turístico e cultural dos municípios. O mesmo objetivo
encontramos no Projeto Estrada Real, realizado pela Secretaria de
Estado de Turismo. Em seu escopo. encontra-se a preservação do
patrimônio histórico e artístico das regiões beneficiadas, ação afeita às
competências da Secretaria de Estado de Cultura.

A Secretaria de Estado de Educação, por sua vez, estimula a
preparação para o trabalho e para o protagonismo juvenil e desenvolve
ações que pretendem subsidiar escolas para a utilização de novas
tecnologias e trabalho em rede por meio do Projeto Escolas em Red. O
Projeto Escola Viva, Comunidade Ativa pretende preparar as escolas
públicas situadas em área de alta vulnerabilidade social para realizar o
processo educativo com a oferta de atividades de lazer, esportes e de
trabalho capazes de envolver toda a comunidade. Tais ações envolvem
as Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento
Social e Esportes e de Segurança Pública.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes -
SEDESE -, além de promover a integração pelo esporte e de incentivar o
desporto de participação, comunitário e de lazer, oferece apoio técnico
aos municípios e entidades na implementação da política de assistência
social, fomenta a geração de renda e promove a inserção de jovens no
mercado de trabalho com o primeiro emprego. O Projeto "Curumim" visa
a proporcionar o desenvolvimento físico, emocional, social, intelectuhl e
afetivo de crianças socioeconomicamente desfavorecidas, O Programa
Estadual Antidrogas coordena ações sobre o uso e abuso de substâncias
psicoativas e suas repercussões. Da formulação e execução dessas
atividades participam também as Secretarias de Estado de Educação e
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de Ciência e Tecnologia.
Por fim, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia promove a

inclusão digital por meio da criação de Centros Vocacionais Tecnológicos,
de informatização de centros comunitários e locais públicos, com a
implementação de Telecentros e unidades móveis de inclusão digital,
ações que complementam diretamente os programas desenvolvidos pela
Secretaria de Estado de Educação.

Dessa maneira, não vislumbramos a possibilidade de acatar a Proposta
de Ação Legislativa n° 285/2004, apesar de meritória, uma vez que seu
objeto já se encontra atendido por diversos programas e ações
implementados pelo Estado.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pelo não-acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 285/2004.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.338/2003

Comissão de Administração Pública
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".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003, a proposição
recebeu preliminarmente, em exame da Comissão de Constituição e
Justiça, parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora a matéria a esta Comissão para análise dos aspectos
relativos ao seu mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe trata dos planos de carreira do pessoal do

Grupo de Atividades de Saúde e de Previdência Social, compreendendo
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.

A proposição reduz o número de classes de cargos existentes no GqJpo
de Atividades de Saúde e de Previdência Social, reunindo servidores com
formações profissionais diversas. Assim, as 86 modalidades de classes
de cargos do IPSEMG serão transformadas em 3 carreiras específicas, e
as 6 modalidades de classes de cargos do IPSM, em apenas 3, tornando-
se mais abrangentes as definições das atribuições de cada cargo.

Conforme parecer exarado pela Comissão de Constituição e Justiça,
verifica-se que o STF tem questionado a constitucional idade desse
procedimento, uma vez que pode ser utilizado como forma de provimento
derivado, pelo qual o servidor ingressa em uma carreira para a qual não
prestou concurso, burlando a exigência da Constituição Federal segundo
a qual a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia
aprovação em concurso público.

Para que isso não aconteça, o Poder Executivo deverá,
necessariamente, ao baixar as normas para enquadramento ,e
reposicionamento dos servidores nas novas carreiras, considerar o nível
de escolaridade, a formação profissional e as atribuições específicas dos
cargos de origem, uma vez que o projeto não apresenta as atribuições
específicas, mas tão-somente as atribuições gerais de cada nova
carreira.

O projeto em exame possibilita, ainda, que os servidores ativos e
inativos façam a opção por permanecer na carreira em que já se
encontram ou por mudar para a nova carreira. Essa possibilidade cria
uma situação que deixa para o servidor a escolha do regime jurídico ao
qual irá submeter-se. Assim sendo, servidores com idênticas atribuições
poderão figurar em carreiras diversas e poderão ter, no futuro,
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remuneração diferenciada. Além disso, o art. 115 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescido pela
Emenda à Constituição n° 57, de 2003, assegura ao servidor o direito de
optar pelo sistema de adicional de desempenho ou pelas vantagens por
tempo de serviço. Assim, além de decidir entre a nova carreira e a antiga,
o servidor deverá optar pelos qüinqüênios ou pelo adicional de
desempenho.

No entanto, tais questões não podem ser consideradas um problema, já
que se trata de opção inovadora feita pelo Poder Executivo, em conjunto
com as entidades representativas dos servidores públicos, tendo em vista
o procedimento democrático que se propõe adotar.

A Comissão de Constituição e Justiça, para adequar o projeto 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°228, de 10/6/2004.

As referidas emendas modificam a redação dos arts. 1° a 4°, 7°, 80, 36 e
38 e dos anexos do projeto original, visando ao seu aprimoramento, no
que conceme à técnica legislativa, à alteração dos dispositivos relativos à
lotação e relotação de cargos e à jornada semanal de trabalho dos
servidores, bem como às atribuições das carreiras das mencionadas
entidades e ao quantitativo de cargos, tendo em vista a necessidade da
nomeação de candidatos aprovados em concurso público realizado pelo
IPSEMG.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.338/2003 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e .Justiça.

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Marlos Fernandes -

Jô Moraes.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.340/2003

Comissão de Administração Pública
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Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.340/2003

"institui as carreiras do Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia,  do
Poder Executivo".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003 e republicada em
24/3/2004, foi a proposição distribuída às Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição na forma, do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame, integrante do conjunto de proposições

encaminhadas pelo Poder Executivo no final de 2003, reestruturandá as
carreiras de seus servidores, institui as carreiras do Grupo de Atividades
de, Ciência e Tecnologia.

E importante ressaltar alguns fatos que antecederam a apresentação do
projeto em análise: edição do Decreto n° 43.576, de 9/9/2003, que
estabeleceu parâmetros para a elaboração das diversas carreiras; debate
entre o Governo e os representantes das diversas categorias;
encaminhamento das proposições ao Legislativo mineiro, tratando das
várias carreiras de servidores do Estado de Minas Gerais; e revisão da
proposta original por técnicos dos Poderes Executivo e Legislativo, estes
sob a supervisão dos relatores dos pareceres da Comissão! de
Constituição e Justiça, que apresentou o Substitutivo n° 1 ao projeto.' Tal
trajetória assegura consistência técnica e legitimidade política à
proposição, que poderá assim tramitar de modo mais célere e seguro
nesta Casa.

As proposições que instituem as carreiras do Poder Executivo têm
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vários aspectos comuns. Um deles é a redução do número de cargos, o
que facilita a gestão de pessoal e confere maior flexibilidade à
organização do trabalho na administração pública estadual. Outro ponto
comum é a evolução em níveis e graus, mediante promoção e
progressão, respectivamente, sempre antecedida de avaliação de
desempenho.

A aprovação desses projetos tem o mérito de fixar um marco normativo
comum para as diversas carreiras, ainda que cada uma delas tenha suas
especificidades. Essa base comum cria uma identidade mínima entre as
diferentes carreiras, facilitando a comparação entre elas e dificultando a
concessão de benefícios a uma única categoria, sem uma justificativa
lógica para não estendê-los às demais. O excesso de leis disciplinando
as diversas carreiras propicia um tratamento específico e privilegiado a
grupos restritos de servidores, reduzindo drasticamente a transparência
na distribuição de benefícios entre os servidores públicos.

Assim, no que tange à política de pessoal, a aprovação das proposições
que instituem os planos de carreira inaugura uma nova fase na relação
entre os servidores e o Estado. Com  a reorganização das carreiras do
Executivo, duas prerrogativas, independentes entre si, deverão ser
consideradas pelos servidores: o direito de optar pelo sistema de
adicional de desempenho ou pelas vantagens por tempo de serviço,
assegurado pelo art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado, acrescido pela Emenda à
Constituição n° 57, de 15/7/2003; o direito de optar por permanecer na
carreira em que se encontra ou por mudar para a nova carreira. Essa
possibilidade cria, no quadro de servidores, situações distintas.

Portanto, além da opção pela carreira - a nova ou a atual -, os
servidores deverão optar pelas vantagens relativas ao tempo de serviço
ou pelo sistema de adicional de desempenho. Assim, haverá servidores
em quatro situações: nova carreira e adicional de desempenho; nova
carreira e vantagens relativas ao tempo de serviço; carreira atual e
adicional de desempenho; carreira atual e vantagens relativas ao tempo
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de serviço.
Ora, sabe-se que a possibilidade de optar pela permanência na antiga

carreira é uma reivindicação dos servidores, e esta Comissão hão
proporá a retirada dessa prerrogativa; contudo, tal opção representalum
duplo prejuízo: dificulta a gestão de pessoal, onerando o Estado, e divide
os servidores da categoria, que deveriam permanecer unidos na luta por
uma boa carreira, ao invés de divididos entre aqueles regidos pela
carreira antiga e os que aderiram à nova. Permanecendo essa
possibilidade de opção, deve-se alertar os servidores sobre as
implicações de continuar na carreira antiga, o que traria prejuízo para o
Estado e para eles próprios.

No que tange à carreira do Grupo de Atividade de Ciência e Tecnologia,
ressalte-se a possibilidade de ingresso em nível correspondente à
titulação exigida. Trata-se de um mecanismo já adotado no campo do
ensino superior, em que as universidades públicas abrem conciJirso
inicialmente para doutores; não havendo candidatos, buscam a
contratação de profissional com título de mestre. Sabe-se que, nessas
áreas, a contratação de um profissional apenas com a graduação impõe à
administração a necessidade de investir na formação desse servidor,
considerando-se que a pós-graduação "stricto sensu" é um passo
importante na capacitação desses profissionais, notadamente para a
atividade de pesquisa. Assim, tanto na área de ensino superior quanto na
de ciência e tecnologia a titulação revela uma formação específica e
apropriada para o desempenho das atividades inerentes aos cargos das
carreiras que as integram.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.340/2003 na forma do Substitutivo n° 1.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Jô Moraes - Marlos

Fernandes.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.341/2003
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem n° 148/2003, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 1.341/2003, que
institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de Cultura do
Poder Executivo.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida, foi a matéria apreciada pela Comissão de Administração
Pública, que opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva instituir novas carreiras relacionadas

com as atividades de cultura dos órgãos e entidades do Poder Executivo.
Com esse fim, propõe a criação do Grupo de Atividades de Cultura,
composto pelos 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.

Segundo a exposição de motivos que acompanha o projeto, a proposta
de transformação e extinção de cargos propiciou a instituição dos novos
planos de carreiras, com atribuições mais genéricas e amplas, com
inovações que beneficiam os servidores e a administração pública.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que, apesar de a
proposição não encontrar óbices jurídicos, necessitava ser aprimorada
nos aspectos formais, para promover a harmonia entre os textos dos
projetos de lei que dispõem sobre a instituição e estruturação das
carreiras dos órgãos e entidades do Poder Executivo. Por essa razão,
apresentou o Substitutivo n° 1, que, além de conter todas as medidas
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propostas originalmente, acrescenta as modificações solicitadas pelo
Poder Executivo e as derivadas de estudos realizados por esta Casa
Legislativa, juntamente com esse Poder.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, referendou o
entendimento da comissão anterior, concluindo que o projeto de lei em
exame busca o aperfeiçoamento contínuo do servidor, por meio da
valorização da qualificação profissional e do desempenho eficiente para
fins de desenvolvimento na carreira.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a
esta Comissão analisar, o projeto não apresenta, por enquanto, impacto
sobre os cofres públicos, visto que as tabelas de vencimento básico serão
estabelecidas e aprovadas por lei, atendidas as diretrizes definidas pela
Lei de Política Remuneratória. Da mesma forma, os critérios de
posicionamento na nova carreira e os cargos de provimento efetivo
criados, extintos e transformados serão identificados por meio de decreto.
Assim, a proposição que tratar da remuneração dos cargos que compõem
a carreira deverá estar acompanhada da estimativa da repercussão
financeira e orçamentária que a sua implantação ocasionará, para análise
desta Comissão.

Além disso, quando da análise do impacto financeiro da implantação da
nova carreira, deverão ser observados os limites impostos pela Lei
Complementar n° 101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
Segundo o art. 17 da referida lei, os atos que criarem ou aumentarem
despesa de caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal,
deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois
subseqüentes, demonstrando a origem dos recursos para seu custeio. 11

 projeto apresenta, ainda, previsão de adoção de medida que
beneficiará o servidor, que é a incorporação de abonos e da parcela
remuneratória complementar, além de outras vantagens pecuniárias,
condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira.

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.341/2003, no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana - Chico

Simões - Antônio Carlos Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.342/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.342/2003
institui e estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do Grupo de
Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social e da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA -, integrante
do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária.

Preliminarmente a proposição foi examinada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Em seguida a matéria foi encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que opinou pela aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda
n° 1, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo do projeto em exame, conforme a Mensagem n° 149/2003

que o encaminha a esta Casa, é instituir e estruturar as carreiras do
Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social e de
Agricultura e Pecuária, atendendo a uma antiga reivindicação dos
servidores públicos estaduais e cumprindo o compromisso assumido pelo
Poder Executivo.

Segundo a mensagem, a proposição busca implementar os princípios
meritocráticos de produtividade na administração pública e incentivar o
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aperfeiçoamento contínuo do servidor, por meio da valorização : da
qualificação profissional e do desempenho eficiente, para fins de
desenvolvimento na carreira. A simplificação e a uniformização das
estruturas das carreiras, somadas a uma descrição mais ampla das
atribuições dos cargos efetivos, possibilitarão um aumento significativo da
mobilidade institucional, setorial e intersetorial dos servidores efetivos na
administração pública. As atuais 138 classes de cargos serão
transformadas em apenas 26 carreiras, organizadas em níveis e graus,
que abrangem os servidores dos órgãos e entidades que integram o
Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social e da
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-SEAIA -,
integrante do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária.

O desenvolvimento na carreira poderá se dar basicamente por duas
formas. A promoção, mudança de um nível a outro imediatambnte
subseqüente, exige interstício de 5 anos e 5 avaliações de desempenho
satisfatórias. A progressão, passagem de um grau a outro imediatamente
subseqüente, no mesmo nível, exige interstício de 2 anos, além de 2
avaliações de desempenho satisfatórias. O servidor poderá ainda se
desenvolver na carreira por escolaridade adicional, que é a formação
complementar ou superior àquela exigida para o nível do cargo da
carreira em que estiver posicionado. Nesse caso, o interstício e a
quantidade de avaliações de desempenho satisfatórias exigidos para
promoção e progressão poderão ser reduzidos ou, até mesmo,
suprimidos.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto em análise não
apresenta impacto negativo sobre as contas públicas do Estado.
Ressalte-se, em primeiro lugar, que o art. 26 do projeto define qué as
tabelas de vencimento básico das carreiras deverão ser estabelecidas e
aprovadas em lei, atendidas as diretrizes definidas pela lei de política
remuneratória, observada a estrutura prevista em seu Anexo 1. Além
disso, a proposição prevê a extinção de 2.381 cargos e a criação de
cargos 793, resultando numa diminuição do custo com remuneração em
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R$562.616,55, segundo estimativa constante na mensagem do
Governador.

Cabe salientar que Plano de Carreira em questão está em consonância
com o disposto no art. 18, § 1°, da Lei n° 14.684, de 30/7/2003, que
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para
2004, e com o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, O referido
dispositivo que exige que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de
ação governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nas
contas públicas do Estado e a adequação da despesa criada com a lei
orçamentária anual, bem como a compatibilidade com o plano plurianual
e com a lei de diretrizes orçamentárias.

Por meio da Mensagem n° 231, de junho de 2004, foi encaminhada,
pelo Governador do Estado, proposta de emenda à proposição. As
alterações pretendidas, que foram acolhidas pelo Substitutivo n° 1, de
acordo com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, se referem
a mudanças conceituais, à exclusão da referência ao Grupo de Atividades
de Agricultura e Pecuária, tratado no Projeto de Lei n° 1335/2003, que
originou a Lei n° 15.303, de 2004, e ao aperfeiçoamento do texto da
proposição.

A Comissão de Administração Pública apresentou emenda ao
substitutivo, objetivando a possibilidade de incorporação ao vencimento
do servidor do abono de que trata a Lei Delegada n° 38, de 26/9/97, e da
Parcela Remuneratória Complementar, de que trata a Lei Delegada n° 41,
de 7/6/2000, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de

Lei n° 1.342/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Administração Pública.

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana -
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Antônio Carlos Andrada - Sebastião Helvécio - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.73612004

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°
1.736/2004 dispõe sobre a política de incentivo ao uso da energia eólica e
dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 17/6/2004, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Meio Ambiente e
Recursos Naturais e Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O autor solicitou e teve concedida a perda de prazo da Comissão de
Constituição e Justiça, que deixou de fazer a análise quanto à
constitucionalidade, à legalidade e à juridicidade do projeto.

Compete agora a esta Comissão manifestar-se sobre a matéria quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VIII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em discussão objetiva o desenvolvimento da utilização da

energia eólica no Estado, por meio da promoção de estudos de
viabilidade, elaboração de mapas de potencial eólico, veiculação de
campanhas educativas sobre as vantagens do uso dessa enrgia
alternativa e financiamento e concessão de benefícios tributários para as
empresas que produzam em Minas equipamentos geradores de energia
eólica. A proposição prevê, ainda, a criação do Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento e Implantação do Uso de Energia Eólica, ao qual
competiria deliberar sobre as medidas a serem adotadas no Estado,
visando à implantação do uso da energia eólica, à captação e à aplicação
de recursos.

Após vivermos sob a possibilidade de um "apagão" elétrico em 2001, o
Governo Federal criou normas, adotou e reforçou medidas de controle de
demanda e incentivou o aumento de produção de energia. Esse incentivo
ocorreu por meio de programas tais como o Programa Nacional de
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Conservação de Energia Elétrica - PROCEL - e o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA. Minas Gerais, por
meio da CEMIG, antecipou-se às diretrizes do Governo Federal: pesquisa
há anos a viabilidade técnica e econômica de utilizar energias
alternativas. A Usina Eólica-Elétrica Experimental, do Morro do
Camelinho, com potência de 1 mW, implantada no Município de Gouveia,
em 1994, pela CEMIG, é um exemplo marcante do aprofundamento da
política de busca por diversificação da matriz energética.

A utilização da energia solar como fonte de energia elétrica e para
aquecimento de água também está em fase adiantada de estudo e
aplicação no Estado. A CEMIG já instalou mais de 6 mil sistemas de
energia fotovoltaica para famílias, pequenos produtores rurais e escolas
em cidades das regiões Norte e Leste de Minas, onde não havia energia
da forma tradicional.

Entre as alternativas para gerar energia, a utilização da biomassa é, em
termos comerciais, a que promete render mais frutos. A biomassa que
sobra da agroindústria da cana-de-açúcar, desperdiçada no Brasil em
todas as safras, tem uma energia equivalente a 30 milhões de barris de
petróleo por ano, quantidade correspondente a 113 da energia de petróleo
e gás natural produzidos no País. Essa fonte de energia tem a vantagem
de poder estar próxima dos centros de maior consumo, evitando a perda
na distribuição, que corresponde a aproximadamente 10% do total
produzido atualmente. O importante, entretanto, é que a quantidade de
energia gerada por fontes alternativas desenha uma promissora curva
ascendente em relação ao total produzido.

Sugerimos, na Emenda n° 1 apresentada ao fim deste parecer,
modificação no inciso V do art. 20 do projeto, para melhor adequá-lo à Lei
de Responsabilidade Fiscal. A emenda acrescenta, ainda, o inciso VI, que
determina ao Estado manter órgão colegiado para assessorá-lo nas
questões relativas a energias alternativas.

Sugerimos, ainda, a Emenda n° 2, que propõe a supressão dos arts. 30,
4° e 5° do projeto. Esses artigos criam e dão competência ao Conselho
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Deliberativo de Desenvolvimento e Implantação do Uso de Energia Eólica
no Estado. A proposta de criação do Conselho é válida e importante, mas
de alcance restrito, uma vez que só trabalha com a matriz eólica.
Deveríamos valorizar não só essa modalidade de energia, mas também,
como arrazoado anteriormente, todo um espectro de fontes importantes
de energias alternativas. A diversificação da matriz energética tem o claro
objetivo estratégico de diminuir nossa sujeição ao modelo hidroelétrico,
responsável por 90% da energia elétrica consumida no Estado, e
dependente da ocorrência de uma boa "safra" de chuvas para suprir a
crescente demanda.

Não obstante o caráter meritório da criação do Conselho, somos
obrigados a sugerir sua retirada do projeto por dois motivos. Em primeiro
lugar, porque a criação de órgão dentro da estrutura do Poder Executivo
violaria o art. 66, inciso III, letra "e", da Constituição do Estado, que diz
ser competência do Governador tal iniciativa. E segundo, porque já
existe, no âmbito de competência da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, o Conselho de Energia - CONER -, criado pela Lei Delegada
n° 57, de 2003, e regulamentado pelo Decreto n° 43.483, também de
2003. O CONER tem por finalidade participar da formulação e da
implantação da política energética do Estado e acompanhar as atividades
decorrentes de sua execução, sendo, portanto, um órgão que aborda o
tema de forma mais abrangente e tem a participação de um amplo
espectro da sociedade civil organizada.

Como o projeto de lei em tela apresenta um erro material - dois artigos
com o número 5 - esclarecemos que a Emenda n° 2 proposta neste
parecer se refere ao artigo que estabelece as competências do Consblho
Deliberativo.

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

1.736/2004, com as seguintes Emendas n
o
s 1 e 2.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 2 0 a seguinte redação:
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"Art. 20 - Caberá ao Poder Executivo:
- promover estudos visando à ampliação do uso de energia elétrica a

partir da energia eólica;
II - promover campanhas educativas sobre as vantagens do uso da

energia eólica;
III - financiar ações que incentivem a produção e a aquisição de

equipamentos geradores de energia eólica;
IV - financiar pesquisas de mapeamento do potencial eólico e de outras

fontes de energia alternativa no Estado, a serem desenvolvidas pelas
entidades competentes;

V - promover estudos para a concessão de benefícios tributários às
empresas destinadas à produção de equipamentos geradores de energia
eólica, observados os preceitos da Lei Complementar n° 101, de
4/5/2000;

VI - manter órgão colegiado com a participação do setor público e de
segmentos da sociedade civil organizada ligados às questões relativas a
energias alternativas.".

EMENDA N°2
Suprimam-se os arts. 30, 40 e 5°.
Sala das Comissões, 1 0 de dezembro de 2004.
Doutor Ronaldo, Presidente e relator - Fábio Avelar - Laudelino Augusto

- Leonardo Quintão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.833/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.833/2004
dispõe sobre a criação de estabelecimento penitenciário na estrutura da
Secretaria de Estado de Defesa Social, com a denominação de Colônia
Penal Irmãos Naves, no Município de Araguari.

Preliminarmente, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Em seguida, a Comissão de
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Administração Pública opinou pela aprovação da matéria.
Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.

Fundamentação
A proposição em tela objetiva a criação, na estrutura orgânica da

Secretaria de Estado de Defesa Social, de uma colônia penal a ser
instalada no Município de Araguari. Nos termos do projeto, o
estabelecimento penal em questão ficaria subordinado à Subsecretaria de
Administração Penitenciária.

O sistema carcerário brasileiro passa por séria crise. Denúncias de
superlotação das prisões são freqüentes nos jornais e revistas, e fatos
demonstram que esse sistema não tem cumprido seu principal objetivo,
que é o de reintegrar o condenado ao convívio social, de modo que não
volte a delinqüir. No caso da colônia penal, sua estrutura deve oferecer
ao preso condições que favoreçam sua reinserção na sociedade,
especialmente por meio do trabalho. O cumprimento de pena em regime
semi-aberto deve possibilitar ao encarcerado adequado contato social.

Vale ressaltar que, devido ao insuficiente número de colônias penais no
Estado, muitas vezes sentenciados em regime semi-aberto têm de
cumprir pena em penitenciárias destinadas a presos em regime fechado,
o que não é recomendável.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto não apresenta,
neste primeiro momento, impacto sobre os cofres públicos. Sabe-se, no
entanto, que a implantação da colônia penal representará um
investimento estatal e implicará, quando da execução orçamentária, um
aumento das despesas de capital do Estado. Vale destacar que boa parte
dos recursos utilizados no Estado para a construção de penitenciárias e
presídios advém de repasses federais, oriundos do Fundo Nacional de
Segurança Pública.

Finalmente, ressaltamos que a proposta orçamentária para o exercício
de 2005, em tramitação nesta Casa, destina R$61.782.000,00 pata a
construção de penitenciárias e presídios.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.833/2004 no 1° turno.

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Doutor

Viana - Sebastião Helvécio - José Henrique - Chico Simões.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 280/2003

Comissão de Segurança Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Sargento Rodrigues,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.429/2001, institui o
Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas e dá
outras providências.

Vem agora a matéria a esta Comissão para apreciação do mérito, em 20
turno, nos termos do art. 102, XV, "a", c/c o art. 189, § 1°, do Regimento
Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer.
Fundamentação

O desaparecimento de pessoas é um problema social que vem
aumentando entre a população, sobretudo entre crianças e adolescentes.

As ações dos órgãos governamentais na busca por pessoas
desaparecidas não podem oferecer uma resposta eficaz aos familiares
sem um completo banco de dados que cadastre essas ocorrências, com
detalhes sobre os desaparecidos, como propõe o projeto de lei em
discussão.

As alterações sugeridas pelas diversas Comissões a que foi submetida
esta proposta no curso de sua apreciação forneceram ricas contribuições
para seu aprimoramento e, sobretudo, poderão minimizar esse grave
problema que atinge as pessoas desaparecidas e seus familiares.

Ao prever mecanismos para detalhar as informações sobre os
desaparecimentos, como a afixação de cartazes, a divulgação pela mídia
estatal dos dados sobre as pessoas e as circunstâncias do
desaparecimento, a proposta em epígrafe enseja a prestação de um
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relevante serviço de utilidade pública à população mineira.
Por entendermos que a proposta de lei está suficientemente analisada e

dotada de mecanismos que garantem a consecução do objetivo a que se
propõe, opinamos por sua aprovação, sem a adição de outras sugestões.

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

280/2003, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia, relator - Zé Maia.

Redação da Vencido no 1°Turno
PROJETO DE LEI N°280/2003

Institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Sistema de Comunicação e Cadastrõ de

Pessoas Desaparecidas do Estado de Minas Gerais, destinado aÍ dar
agilidade e eficácia à busca de pessoas que tenham desaparecido no
território do Estado.

Parágrafo único - Somente será cadastrada no Sistema a pessoa cujo
desaparecimento tenha sido registrado perante autoridade policial
competente.

Art. 20 - O Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas do Estado de Minas Gerais deverá conter, além do nome,
filiação e data de nascimento dos desaparecidos, dados tais como altura,
peso, cor dos olhos, dos cabelos e da pele, sinais característicos e
outros, além de fotos, circunstâncias do desaparecimento e endereço de
pessoas para contato.

Art. 30 - Os órgãos públicos do Estado ficam obrigados a reservar
espaços nas suas repartições, em locais de maior circulação de pessoas,
para a afixação de cartazes e similares, contendo identificação, fotografia
e demais dados das pessoas desaparecidas.

Art. 40 - A mídia estatal destinará espaços, nos veículos de
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comunicação impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica, para a
divulgação dos dados das pessoas desaparecidas.

Parágrafo único - O órgão Oficial dos Poderes do Estado destinará
espaço para divulgação de fotos e dados de crianças desaparecidas.

Art. 50 - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais inserirá
em seu "site" fotos e dados de crianças desaparecidas, com atalhos de
ligação com outras páginas da Internet que versem sobre o mesmo
assunto.

Art. 60 - Os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, deverão,
obrigatoriamente, sob pena de responsabilidade, comunicar à Secretaria
de Estado de Defesa Social dados identificadores das pessoas
desacompanhadas que neles derem entrada em estado inconsciente, de
perturbação mental ou impossibilitadas de se comunicar por algum
motivo.

Parágrafo único - A comunicação deverá ser feita no prazo de 12 (doze)
horas, contados do momento da entrada do paciente no estabelecimento.

Art. 70 - A autoridade policial do Estado que detiver ou encaminhar para
tratamento ou assistência doentes mentais, indigentes ou crianças e
adolescentes abandonados ou autores de ato infracional deverá
comunicar o fato, em regime de urgência, com dados identificadores da
pessoa à Secretaria de Estado de Defesa Social.

Art. 80 - As entidades assistenciais, públicas ou privadas, que recebam
e abriguem doentes mentais, indigentes ou crianças e adolescentes
abandonados ou autores de ato inf racional deverão enviar
periodicamente à Secretaria de Estado de Defesa Social relatório dos
dados identificadores das pessoas que tenham dado entrada nesses
estabelecimentos.

Parágrafo único - Deverá ser imediatamente comunicada a entrada, em
estabelecimento assistencial de abrigo ou internação, de criança ou
adolescente sem referências familiares, com dados ou fotos que possam
ser disponibilizadas na forma do art. 4 0 .

Art. 90 - Identificado como motivo do desaparecimento da criança abuso
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físico, psicológico, sexual ou a negligência, ocorridos no ambiente
familiar, o núcleo familiar será encaminhado para assistência
especializada, composta por psicólogos, assistentes sociais e advogados,
para acompanhamento psicológico e orientação jurídica sobre os direitos
da criança e do adolescente e sobre possíveis medidas judiciais cabíveis
em caso de manutenção da violência.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias, contados da data da sua publicação.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.597/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
o projeto de lei em epígrafe é do Deputado Fábio Avelar e tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Felisburgo o imóvel que especifica.

Aprovada no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça, retorna a proposição agora a este órgão
colegiado a fim de receber parecer para o 20 turno, nos termos art.
189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno. 

Nos termos do § 1° do art. 189 desse diploma, faremos constar após a
conclusão deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
O projeto visa conceder ao Poder Executivo a autorização legislativa

para fazer reverter ao Município de Felisburgo imóvel constituído de
terreno urbano edificado com área de 1.540M 2, conforme escritura pública
registrada no Cartório de Imóveis da Comarca de Jequitinhonha, sob o n°
4.251, livro 3-D, a fls. 1 90v/1 91.

Ressalte-se que, atualmente, encontra-se instalado no referido imóvel o
mercado municipal, que necessita de ampliações e reformas, mas,
embora a obra seja de relevante interesse público, para realizá-la, o
município precisa ter o domínio sobre o bem, o que está reivindicando por
meio da proposição em causa.

A necessidade de tal autorização decorre do art. 18 da Constituição do
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Estado; do art. 17, 1, 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° 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 não ocasiona aumento
de despesa nas contas públicas, vale dizer, não gera impacto no
orçamento do Estado, muito embora implique redução no ativo
permanente do balanço patrimonial.

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

1.597/2004 no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Sebastião Helvécio.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.597/2004

Autoriza a reversão de imóvel ao patrimônio do Município de Felisburgo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

patrimônio do Município de Felisburgo imóvel urbano com área de
1.540M2 (mil quinhentos e quarenta metros quadrados), situado na cidade
de Felisburgo, conforme escritura pública registrada no Cartório da
Comarca de Jequitinhonha, sob o n°4.251, livro 3-D, a f Is. 189v/191, em
25/9/61, a favor do Estado.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo se destina à
adequação do prédio para funcionamento do mercado municipal.

Art. 20 - A reversão de que trata o artigo anterior se fará sem ônus para
o Estado.

Ad. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.613/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, a proposição em tela tem por
escopo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de Central de Minas.

O projeto foi aprovado no 10 turno, com a Emenda n° 1, e retorna,
agora, a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no § 1° do art. 189 do mesmo diploma,
faremos constar, ao final deste parecer, a redação do vencido no 10 turno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei de conferir autorização legislativa para a doação

de um lote com área de 2.400,00m 2, situado na Praça da Matriz no
Município de Central de Minas, doado ao Estado pelo referido munidípio
para construção do prédio da Escola Estadual José Januário Irmão, pbra
concretizada e mantida até o ano 2000 pela administração estadual.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico, a
proposição determina que o imóvel destina-se ao desenvolvimento de
projetos de apoio a crianças e adolescentes ou órgãos municipais.
Assegura, ainda, sua reversão ao patrimônio do Estado na hipótese do
não-atendimento do objetivo fixado.

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 do domínio de bens públicos e, por :não
acarretar despesas para o erário, não repercute na Lei Orçamentária.

De resto, cabe esclarecer que a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem por objetivo sanar equívocos
referentes a dados cadastrais do imóvel.
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Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.613/2004 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Ermano Batista, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Antônio Carlos Andrada - Doutor Viana.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.613/2004

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Central de Minas o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Central de Minas área de terreno com 2.400,00m 2 (dois mil e
quatrocentos metros quadrados), situada na Praça da Matriz, no
Município de Central de Minas, registrada sob o n° 4.680, a fls. 59 do livro
3-NA, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mantena.

Parágrafo único - O imóvel destina-se ao desenvolvimento de projetos
de apoio a crianças e adolescentes ou órgãos municipais.

AI. 20 - O imóvel descrito no art. 1° reverterá ao patrimônio do Estado
caso não seja utilizado, no prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, com a finalidade prevista no parágrafo único
doart. 1°.

AI. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.656/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo autorizar a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - a doar o imóvel que
especifica, situado no Município de Januária, ao Estado.

O projeto foi aprovado no 1° turno e, agora, retoma a este órgão
colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do
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disposto no art. 189, c/c O art. 102, VII, do Regimento Interno.
Fundamentação

O imóvel a que se refere a proposição - um terreno com área de
1.200M2 e benfeitorias - está desocupado desde o encerramento 'das
atividades do escritório fundiário da RURALMINAS. Por isso foi colodado
à venda através de concorrência pública, por duas oportunidades, sem
que se obtivesse sucesso. A Polícia Civil do Estado manifesta interesse
em utilizá-lo para a instalação de posto médico-legal, o que certamente
iria beneficiar toda a região de Januária..	

OVisto que a alienação de todo bem público deve revestir-se de interesse
social, cabe ressaltar que o projeto prevê que o imóvel ficará afetado à
Polícia Civil para o fim mencionado e que reverterá ao patrimônid da
Fundação se, findo o prazo de cinco anos, contados da lavraturà da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa constitui exigência contida no art. 18 da
Constituição do Estado, no art. 17 da Lei Federal n°8.666, de 1993, é no
§ 20 do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 1964.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos e, dada a modalidade da
alienação, não acarreta despesas para o erário e, por conseguinte, não
tem repercussão na Lei Orçamentária estadual.

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

1.656/2004 no 20 turno.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Ermano Batista, relator - Doutor Viana -

Antônio Carlos Andrada - José Henrique.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 672/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 672/2003, de autoria do Deputado Neider Moreira,

que dá a denominação de Escola Estadual Professora Gilka Drumond de
Faria à Escola Estadual Região Sul, situada no Município de Itaúna, foi
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aprovado em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° 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° 672/2003
Dá denominação à Escola Estadual Região Sul, situada no Município de

Itaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professora Gilka Drumond

de Faria a Escola Estadual Região Sul, situada no Município de Itaúna.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.687/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.687/2004, de autoria do Deputado Rêmolo Aloise,

que declara de utilidade pública a Associação Cultural, Artística e
Folclórica de Conceição da Aparecida - ACAFA -, com sede nesse
Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § r 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° 1.687/2004
Declara de utilidade pública a Associação Cultural, Artística e Folclórica

de Conceição da Aparecida - ACAFA -, com sede no Município de
Conceição da Aparecida.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural,
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Artística e Folclórica de Conceição da Aparecida - ACAFA -, com sedé no
Município de Conceição da Aparecida.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.762/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.762/2004, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que declara de utilidade pública a Sociedade Guarda Mirim Tatcila
Gomes da Rocha, com sede no Município de Ouro Fino, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.762/2004
Declara de utilidade pública a Sociedade Guarda Mirim Tarcila Gomes

da Rocha, com sede no Município de Ouro Fino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°— Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Guarda Mirim

Tarcila Gomes da Rocha, com sede no Município de Ouro Fino.
Art. 20— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor Ronaldo.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.824/2004	II
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em tela

requer ao Presidente da Assembléia seja encaminhado oficio ao Juiz de
Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberba,
solicitando-lhe informações sobre a situação penal de todos os indivíduos
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condenados que se encontram atualmente na cadeia pública daquela
cidade, mencionando a data da condenação, o total da pena cominada e
a data do início do seu cumprimento.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 7/5/2004, vem a matéria à Mesa
da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 234, c/c O art. 79,
VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Compete à Assembléia Legislativa, por força do art. 54, § 3 0, da

Constituição do Estado, pedir informações às autoridades estaduais,
inclusive da administração indireta, sendo a recusa, o não-atendimento
no prazo de 30 dias e a prestação de informação falsa sujeitos a
penalidade.

A proposição em tela tem por objetivo solicitar informações ao Juiz de
Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberaba sobre a
situação penal de todos os indivíduos condenados que se encontram
atualmente na cadeia pública daquela cidade. Nas informações deverão
constar a data da condenação, o total da pena cominada e a data do
início de seu cumprimento.

Durante reunião da Comissão de Segurança Pública realizada em
Uberaba, foi constatada a superlotação da cadeia pública. Dos detentos
condenados, 80% deveriam ter sido transferidos para uma penitenciária.
Segundo depoimentos, lá convivem detentos de diversos graus de
periculosidade em um mesmo espaço.

Em 1970, houve efetiva determinação da ONU para que os países
membros elaborassem normas pertinentes ao tratamento dos presos,
normas que aqui receberam o nome de Regras Mínimas para o
Tratamento do Preso no Brasil e foram publicadas pela PUC-MG,
juntamente com a Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Belo Horizonte.

De acordo com a Resolução n° 14, de 11/11/94, o Presidente do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP -, no uso
de suas atribuições regimentais, resolveu fixar as Regras Mínimas para o
Tratamento do Preso no Brasil, que determinam, em seus arts. 50,

WC
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parágrafo único, e 6°:
"Art.5°-( ...)
Parágrafo único - No local onde houver preso deverá existir registro em

que constem dados:
- identificação;

II - motivo da prisão;
III - nome da autoridade que a determinou;
IV - antecedentes penais e penitenciários;
V - dia e hora do ingresso e da saída.
Art. 60 - Os dados referidos no artigo anterior deverão ser

imediatamente comunicados ao Programa de Informatização do Sistema
Penitenciário Nacional - INFOPEN -, assegurando-se ao preso e àsua
família o acesso a essas informações".	 II

A resolução determina ainda, em seu art. 70 , que o alojamento `dos
presos deve ser realizado por categorias e deve ainda, considerar
características dos detentos como sexo, idade, situação judicial e legal,
duração da pena a que foi condenado, regime de execução e natureza da
prisão. As penas devem ser individualizadas, e cada detento deve
receber tratamento específico.

A situação da cadeia pública de Uberaba, segundo os depoimentos
colhidos durante a reunião da Comissão de Segurança Pública naquela
cidade, está em desacordo com a Resolução n° 14 e com o art. 3 0 dá Lei
n° 7.210, de 11/7/84, que declara que "ao condenado e ao internado
serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela
lei".

É, portanto, fundamental que a Assembléia Legislativa assuma o seu
papel de fiscalizadora e apure a situação da cadeia pública de Uberaba.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.824/2004.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de novembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - George Hilton, relator - Rêmolo Aloise -

t

kA



133

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando
Faria.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 3.382/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão Especial da Silvicultura, a proposição em

exame requer ao Presidente da Assembléia Legislativa que solicite ao
Instituto Estadual de Florestas - IEF - e à Secretaria de Estado de
Fazenda - SEF - que estudem a possibilidade da readequação da tabela
de valores da Taxa Florestal aplicados a lenha ou toretes de floresta
plantada e madeira em toras, entre outros produtos e subprodutos que
apresentam grande disparidade nos valores da citada taxa; e que, se
necessário, realizem os ajustes devidos.

Fundamentação
O requerimento em análise é resultado dos trabalhos realizados pela

Comissão Especial da Silvicultura, instalada em 17/6/2004 e encerrada
em 1 0/9/2004. O objetivo da Comissão era estudar e propor políticas
públicas para o setor florestal, especialmente para as florestas plantadas,
e ações de incentivo à produção de madeira. Segundo a referida
Comissão, a enorme disparidade entre os valores da Taxa Florestal
estabelecidos para os diversos produtos de origem florestal, em especial
os aplicados a toretes e toras de madeira de florestas plantadas, não se
justifica, uma vez que a fiscalização exercida pelo Estado sobre esses
produtos não apresenta grande variação de procedimentos.

A Taxa Florestal, de acordo com o art. 58 da Lei n° 4.747, de 9/5/68, é
contribuição parafiscal, destinada à manutenção dos serviços de
fiscalização e polícia florestal, a cargo do IEF, e incide sobre produtos e
subprodutos de origem florestal (art. 59). O art. 6 0 do Regulamento da
Taxa Florestal (aprovado pelo Decreto n° 36.110, de 4/10/94) estabelece
que a sua base de cálculo é o custo estimado da atividade de polícia
administrativa, oferecida pelo Estado por intermédio do IEF, tomados
como referência o valor da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais -
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UFEMG - vigente no mês da ocorrência do fato gerador e as unidade* de
medida ou de contagem apropriadas aos produtos e subprodutos
extraídos ou consumidos.

Conforme a tabela anexa à referida lei e ao decreto, o valor da Taxa
Florestal incidente sobre lenha ou torete de floresta plantada ou nativa
sob manejo sustentado é de 0,28 UFEMGs por metro cúbico, o [que
corresponde a R$0,40, considerando-se o valor da UFEMG em 2004.
Para lenha ou torete de floresta nativa, o valor a ser cobrado é 140
UFEMG (R$2,02). Por outro lado, com relação a madeiras em tora, para
as duas espécies mais plantadas comercialmente (eucalipto e pínus), por
exemplo, o valor cobrado corresponde a 1,87 UFEMG por metro cúbico
(R$2,70). Saliente-se que, nesse caso, não há diferenciação na tabela
entre a madeira proveniente de florestas plantadas e a provenientê de
florestas nativas, embora se saiba que essas duas espécies não provêm
de florestas nativas.

Tendo em vista a discrepância entre os valores relativos à citada taxa e
a ausência de discriminação entre madeiras em toras de florestas
plantadas e de florestas nativas para efeito de cobrança, consideramos
importante a realização de estudos para uma possível adequação , da
referida tabela.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimentô n°

3.382/2004.
Sala das Comissões, 1 0 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Doutor Viana

- José Henrique.
"EMENDA AO PROJETO DE LEI N°1.341/2003"

Art. 1° - O inciso II do art. 25 e o art. 26 do Projeto de lei n° 1.341/2003
passam a ter a seguinte redação:

"Art. 25 - ...................................................
II - ficam criados cento e cinqüenta e nove cargos de provimento efetivo

de Gestor de Cultura."

rs
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"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."

Art. 20 - As tabelas de estrutura referentes às carreiras de Gestor de
Cultura e Técnico de Cultura, constantes Anexo 1 do Projeto de lei n°
1.341/2003 ficam substituídas pelas seguintes tabelas:

Estrutura da carreira de Gestor de Cultura
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
•.. As Tabelas de Estrutura das Carreiras foram publicadas na edição do

"Diário do Legislativo" de 2.12.2004.
"EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.342/2003"

Art. 1° - O art. 26 do Projeto de Lei n° 1.342/2003 passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 26 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Professor de Ensino Médio e Tecnológico, previsto no Anexo 1, 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 cargos de
provimento efetivo de Professor de Ensino Médio e Tecnológico;

II - ficam criados vinte cargos de provimento efetivo de Professor de
Ensino Médio e Tecnológico."

Art. 20 - A tabela de estrutura referente à carreira de Professor de

rÃ"
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Ensino Médio e Tecnológico, constante no Anexo 1 do Projeto de Lei n°
1.34212003 fica substituída pela seguinte tabela:

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 na edição do "Diário

do Legislativo" de 2.12.2004.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 98 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 30/11/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: P Fase (Expediente):

Ata - Correspondência: Mensagens n
o
s 306 a 308/2004 (encaminham o

Projeto de Lei n° 1.976/2004, emenda ao Projeto de Lei n° 1.814/2004 e
Veto Parcial à Proposição deLei n° 16.299, respectivamente), do
Governador do Estado - Ofício n° 21/2004 (comunica a vacância de cargo
de Conselheiro do Tribunal de Contas), do Presidente do Tribunal de
Contas - Ofícios e cartão - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação
de Proposições: Projetos de Lei n os 1.977 a 1.980/2004 - Requerimentos
n

o
s 3.670 a 3.720/2004 - Requerimentos das Comissões de Direitos

Humanos e de Turismo e dos Deputados Antônio Carlos Andrada e
outros e Luiz Humberto Carneiro e outros - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Participação Popular (2), de Assuntos
Municipais, de Turismo e de Meio Ambiente - 2 a Parte (Ordem do Dia): ia
Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Designação de
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial
à Proposição de Lei n° 16.296- Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Antônio Carlos Andrada e outros e Luiz Humberto Carneiro e
outros; deferimento - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Adaiclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

rÀ
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Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - 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 - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacifico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel Martini
- Olinto Godinho - Paulo Cesar - Ricardo Duarte - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Zé Maia.

Abertura	 IIO Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h114min, 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
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Gilberto Abramo, 2 0- Secretário "ad hoc", procede à léitura

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

- O Deputado Luiz Humberto Carneiro, 1 1-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

"MENSAGEM N° 30612004"
Belo Horizonte, 26 de novembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembléia

Legislativa, Projeto de lei que autoriza a abertura do crédito suplementar
no valor de R$11.331.100,00 (onze milhões trezentos e trinta e um mil e
cem reais), em favor do Tribunal de Justiça do Estado.

rs
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São essas, em síntese, as razões apresentadas pelo Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão:

"A medida constante da proposta decorre do fato de não ter a Lei
Orçamentária Anual - Lei n° 15.031, de 20 de janeiro de 2004 - dispositivo
que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares ao
orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

O crédito suplementar é destinado a atender despesas e finalidades
assim especificadas:

a) R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para atender despesas
com pessoal ativo, e serão financiadas com recursos provenientes de
anulação de dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça;

b) R$7.331.100,00 (sete milhões trezentos e trinta e um mil e cem reais)
para atender despesas com a instalação de vinte e nove varas em
diversas Comarcas do Estado, previstas na Lei Complementar n° 59, de
18 de janeiro de 2001, e serão financiadas com recursos provenientes de
aplicação financeira."

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.

PROJETO DE LEI N° 1.976/2004
Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$11.331.100,00 ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais.

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$11.331.100,00 (onze milhões trezentos e trinta e
um mil e cem reais), para atender despesas nos valores e finalidades
assim especificados:

- R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para atender despesas
com pessoal ativo que serão financiadas com recursos provenientes de

rs
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anulação de dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça;
II - R$7.331.100,00 (sete milhões trezentos e trinta e um mil e cem

reais) para atender despesas com a instalação de vinte e nove varas!! em
diversas Comarcas do Estado, previstas na Lei Complementar n° 59 de
18 de janeiro de 2001, que serão financiadas com recursos provenientes
de aplicação financeira.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para

parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
- Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 307/2004"
Belo Horizonte, 25 de novembro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, solicitando

submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, emenda ao
Projeto de Lei n° 1.814/2004, que Cria o Núcleo de Estudos de Direito
Público - NDP - na Escola de Governo Professor Paulo Neves de
Carvalho e dá outras providências.

Estão sendo criados cinco cargos para fortalecer a Escola de Governo
da Fundação João Pinheiro, ampliando sua capacidade para
profissionalização e capacitação do servidor público mineiro, inclusive
face à estrutura de formação das novas carreiras da Administração
Pública, observando os pressupostos da Lei de Diretrizes Básicas da
Educação.

Os nove cargos de Diretor de Projeto, seis de Assessor Chefe MG-09 e
um Assessor Chefe MG-24 , bem como dez Funções Gratificadas de
Coordenador de Atividade Central criados na Lei Delegada n° 108, de 29
de janeiro de 2003, que dispõe sobre os Quadros Especiais de Pessoal
da Administração Direta do Poder Executivo Administração Pública Direta
visamvisam suprir deficiências da Administração Pública.

Está sendo alterada, também, a forma de recrutamento do cargo de
Superintendente da Superintendência de Investimentos, do Instituto de
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Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG,
visando suprir a deficiência de profissional capacitado nessa área, que
teve origem recente para atender a exigências da Lei Complementar 64.

Além disso, está prevista a criação de 20 (vinte) funções gratificadas de
Gerente de Area, para a Secretaria de Estado de Governo, tendo em
vista as atividades relacionadas à Assessoria de Atos.

Ressalte-se, ainda, que duas dessas funções serão destinadas aos
presidentes das Comissões de Modernização Institucional e de Licitação,
outra ao Coordenador do Sistema Integrado de Processamento de Atos -
SIPA e três ao grupo de implantação e desenvolvimento desse Sistema,
todas no âmbito interno da Secretaria de Governo.

Está sendo criada, ainda, a Assessoria Jurídica no âmbito da Secretaria
de Estado de Educação, com vistas ao fortalecimento de sua estrutura
organizacional, bem como atender às diretrizes de modernização do
Governo, e ainda dar agilidade aos processos em tramitação naquela
Secretaria, que possui o maior contigente de servidores do Poder
Executivo, com aproximadamente, 70% (setenta por cento) do total do
Estado, ocasionando intensa atividade jurídica.

Necessário se faz, para tanto, a criação de um cargo de Assessor
Jurídico-Chefe e a extinção de dois cargos de Assessor II, com a criação
de dois cargos de Assessor Jurídico.

Presta-se, também, a presente emenda à alteração do art. 2 0 da Lei n°
10.623, de 16 de janeiro de 1992, com vistas à implementação do novo
modelo de gestão instituído pelo Governo.

Vale ressaltar que a criação dos referidos cargos e funções gratificadas
não infringirá a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que estão sendo
extintos vários cargos com a implementação das novas carreiras.

Demonstrada a importância desta emenda ao Projeto de Lei n°
1.814/2004 para o aumento do dinamismo e da efetividade de algumas
ações da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, renovo a
Vossa Excelência, neste ensejo, minhas expressões de apreço e
consideração.
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Aécio Neves, Governador do Estado.
PROPOSTA DE EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.814/2004

Art. ... - O art. 20 do Projeto de Lei 1.814/2004 passa a ter a seguinte
redação, suprimindo-se seu parágrafo único:

"Art. 20 - Para atender ao disposto no art. 1°, fica criado, no Anexo V da
Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992, alterado pela Lei Delegada n°86,
de 29 de janeiro de 2003, um cargo de provimento em comissão de
Coordenador Executivo, de recrutamento amplo, com fator de
ajustamento correspondente a 1,57298.".

Inclua-se onde convier:
Art. ... - Ficam criados no Anexo V da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de

1992, alterado pela Lei Delegada n° 86, de 29 de janeiro de 2003, os
seguintes cargos de provimento em comissão:

- um Assessor Especial, com fator de ajustamento correspondente a
1,57298;

II - um Secretário de Ensino, com fator de ajustamento correspondente
a 0,90000;

III - três coordenadores, com fator de ajustamento correspondente a
0,90000.

§ 1 0 - os cargos de provimento em comissão criados por este artigo são
destinados à Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho.

§ 2° - os cargos de provimento em comissão criados por esta Lei são de
recrutamento amplo e serão identificados e codificados por Decreto.

Art. ... - Os ocupantes dos cargos de Assessor Especial e Coordenador
Executivo fazem jus à verba anual a título de pró-labore, atribuída] aos
cargos do Grupo 1, com valor correspondente ao previsto para  cargo de
Diretor Adjunto, no Anexo II do Decreto n°36.796, de 19 de abril de 1995.

Art. ... - 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 § 1°:

"Art. 20 - ..................................
§ 20 - Os cargos de provimento em comissão de chefia, de recrutamento

limitado, correspondentes às unidades da estrutura intermediária das

rÀ
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autarquias e fundações públicas do Poder Executivo poderão ser
ocupados por Procurador do Estado, indicado pelo Advogado-Geral do
Estado, mediante nomeação do Governador do Estado.

§ 3° - O disposto no § 2° aplica-se ainda aos cargos de assessoramento
intermediário das entidades de que se trata."

Art. ... - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas, a que se refere
o 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; e

II - vinte Funções Gratificadas de Gerente de Área, com valor
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração do cargo de
Diretor 1, destinadas a 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. ... - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal 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 lotação dos cargos criados neste

artigo serão objeto de Decreto do Governador do Estado.
Art. ... - Ficam extintos no Quadro Especial de Pessoal da

Administração Direta do Poder Executivo, a que se refere o art. l o da Lei
Delegada n° 108, de 2003, dois cargos de Assessor II, código MG-12,
símbolo AD-12.

Parágrafo único - Os cargos a que se refere o "caput" deste artigo serão
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identificados por . Decreto do Governador do Estado.	 III.
Art. ... - Fica incluído o seguinte inciso VI no art. 3 0 da Lei Delegada n°

59, de 29 de janeiro de 2003, renumerando-se os que o seguem:
"Art. 3° ()
(...)
VI - Assessoria Jurídica;
( ... )".
Art. ... - O Anexo II, a que se refere o art. 70 da Lei Delegada n° 109, de

30 de janeiro de 2003, passa a vigorar com a alteração constante no
Anexo desta lei.

Anexo
(a que se refere o art. desta lei)

"Anexo II (a que se refere o art. 7 0 da Lei Delegada n° 109 de 30 de
janeiro de 2003). ( ... )"

- O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo"
de 3.12.2004.

Relatório de Repercussão Financeira
Proposta de Emenda ao Projeto de Lei n° 1.814/2004

Fundação João Pinheiro - FJP
Proposta de Cargos de Provimento em Comissão

- O Quadro de Denominação da Classe foi publicado na edição do
"Diário do Legislativo" de 3.12.2004.

Lei Delegada n° 108, de 2003
Proposta de Funções Gratificadas

- O Quadro de Denominação da Função foi publicado na edição do
"Diário do Legislativo" de 3.12.2004.

Proposta de Cargos de Provimento em Comissão
- O Quadro da Proposta foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 3.12.2004.
- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei n° 1.814/2004. Publicada, fica a

Mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em
ordem do dia.
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* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 308/2004"

Belo Horizonte, 26 de novembro 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 parcialmente, por contrariedade ao
interesse público, a Proposição de Lei n° 16.299, que autoriza o Poder
Executivo a alienar os imóveis que especifica à Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG.

Ouvida a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, manifestou-
se da seguinte maneira quanto ao dispositivo a seguir vetado:

Parágrafo único do art. 1°:
"Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o "caput" deste artigo

destinam-se à instalação do Distrito Industrial, Comercial e de Serviços
para o Desenvolvimento de Ribeirão das Neves."

Razões do Veto
Sugerimos o veto ao parágrafo único do art. 1 0 da Proposição de Lei n°

16.299, por ser contrário ao interesse público, uma vez que a redação
dada ao mencionado dispositivo restringe a utilização do imóvel à
implantação de distrito industrial, comercial e de serviços. Considerando
que o terreno abriga o Complexo Penitenciário José Maria Alkimin, a
limitação da destinação, imposta pelo dispositivo, acarretaria a
incompatibilidade do desenvolvimento de atividades relativas à segurança
pública naquele imóvel, ainda que integradas nas atividades industrial,
comercial e de serviços.

São essas as razões que me levam a opor veto parcial à Proposição de
Lei n° 16.299, devolvendo-a ao necessário reexame dos senhores
membros da Assembléia Legislativa.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.
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OFÍCIOS
N° 21/2004, do Sr. Simão Pedro Toledo, Conselheiro-Presidenté do

Tribunal de Contas do Estado, notificando a vacância do cargo' de
Conselheiro nesse órgão, ocorrida com o falecimento do Conselheiro
José Ferraz da Silva, em 31/10/2004.

Do Deputado Agostinho Patrús, Secretário de Estado de Transportes e
Obras Públicas, prestando informações relativas ao Requerimento n°
3.347/2004, da Deputada Jô Moraes.

Do Sr. José Elcio Santos Montese, Diretor-Geral do DER-MG (2),
prestando informações relativas, respectivamente, aos Requerimentos
nos 3.368/2004, da Comissão de Transporte, e 3.281/2004, do Deputado
Célio Moreira.

Do Sr. João Lincoln de Almeida, Chefe de Gabinete do Secretário de
Desenvolvimento Regional, em atenção ao Ofício n° 2.1 22/2004/SGM,
indicando o Sr. Valter Vilela como representante da Secretaria de
Desenvolvimento Regional na audiência pública das Comissões de Meio
Ambiente e de Defesa do Consumidor em 23/11/2004. (- A Comissão de
Meio Ambiente.)

Do Sr. Fernando Antônio Fagundes Reis, Secretário Particular do
Governador do Estado, em atenção ao Requerimento n° 3.335/2004, da
Comissão de Assuntos Municipais, informando que o assunto objeto do
referido requerimento foi encaminhado ao Comandante-Geral do Corpo
de Bombeiros de Minas Gerais.

Do Sr. Fernando Antônio Fagundes Reis, Secretário Particular do
Governador do Estado, em atenção ao Ofício n° 2.074/2004/SGM,
informando que o assunto objeto do referido ofício foi encaminhado aos
Secretários de Planejamento, Meio Ambiente, Agricultura e
Desenvolvimento Econômico. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Da Sra. Nísia Lúcia Ferreira Faria, Chefe do Departamento de Ética e
Disciplina da OAB - Seção Minas Gerais, informando, em atenção a
requerimento da Comissão de Direitos Humanos que já estão sendo
tomadas as providências cabíveis com relação à representação do Sr.
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Euclides Vieira Gomes contra o Sr. João Batista de Oliveira Cândido,
advogado.	 -

CARTÃO
Do Sr. Eduardo Azeredo, Senador, cumprimentando a Frente

Parlamentar em Defesa do Rio Doce pela conclusão dos estudos
relativos ao Esgotamento Sanitário para Despoluição da Bacia do Rio
Doce e manifestando o apoio do Senado Federal.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.977/2004
Dispõe sobre destinação de 10% (dez por cento) dos imóveis populares

construídos pelo Governo do Estado aos portadores de deficiência.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica autorizado o Poder Executivo a destinar 10% (dez por

cento) de todos os imóveis populares construídos por meio dos
Programas Habitacionais promovidos pelo Governo do Estado de Minas
Gerais, como apartamentos, casas e lotes urbanizados, a pessoas
portadoras de deficiências.

§ 1 0 - Tais deficiências, devidamente comprovadas por documentos
médicos-periciais, deverão ser graves e irreversíveis, de maneira a
impossibilitar, dificultar ou diminuir a capacidade de trabalho do indivíduo
ou criar dependência de seus familiares, exigindo cuidados especiais.

§ 20 - Quando da aplicação do percentual citado no "caput" deste artigo
resultar número fracionário, será considerado o número inteiro
imediatamente posterior.

§ 30 - Deverão fazer constar, em campo apropriado do documento ou
ficha de inscrição, informação sobre se o candidato ou interessado na
aquisição possui familiar portador de deficiência física sob sua
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dependência legal.
Art. 20 - A entrega dos imóveis objeto da inscrição dar-se-á, sempre que

possível, de modo adaptado e preferencial dos inscritos, na formd do
artigo anterior, permitindo-se a escolha das unidades que melhor se
prestem à moradia destes em cada lote ofertado.

Parágrafo único - A prioridade de seleção entre os candidatos inscritos
portadores de deficiência observará ordem de inscrição prevalecendo o
estudo sócio-econômico familiar realizado pela equipe técnica do órgão
responsável pelo cadastramento.

Art. 30 - As despesas decorrentes desta lei, correrão por conta de
dotação já definida no orçamento para Programas Habitacionais.

Art. 40 - Caso o número de pessoas selecionadas, com direito à reserva
aludida no art. 1°, não atinja o percentual de 10% (dez por cento), os
imóveis remanescentes poderão ser destinados a pessoas idosas,
portadoras de deficiências crônicas e, ainda, remanescendo moradias,
poderão ser beneficiadas famílias carentes situadas à margem de
qualquer atendimento, por intermédio de grupos sociais organizados.

Art. 50 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar esta matéria,
nos termos da lei.

Art. 60 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de novembro de 2004.
Gilberto Abramo
Justificação: Mantemos entre nós aproximadamente dois milhõe de

brasileiros deficientes sobrevivendo sem nenhuma possibilidad de
acesso à saúde, educação, à reabilitação.

A Organização das Nações Unidas calcula que a população deficiente
em países com as características sócio-econômicas do Brasil
corresponde a 10% da população global. Assim, cerca de 15 milhões de
brasileiros podam algum tipo de deficiência, mental, física ou sensorial.
Nem estatísticas oficiais temos. E, se juntarmos a esse número os
estudos que dizem que 12% da população vivem com até meio salário-i,
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mínimo, teremos em tomo de dois milhões de deficientes sobrevivendo
com essa renda familiar.

A Nação brasileira mantém cerca de dois milhões de brasileiros presos
em suas deficiências, sem o mínimo respeito ao ser humano.

Só poderemos vivenciar uma democracia quando houver em nosso
País consciência da existência de 15 milhões de brasileiros portadores de
deficiência com os mesmos direitos de todos nós.

Antes de qualquer avanço nesse campo, uma posição importante a ser
conquistada é a transformação do que hoje muitos acreditam ser um
problema menor, um problema do outro, em uma preocupação da
sociedade. As minorias estão encontrando seu espaço entre as
reivindicações de cidadania e é preciso fazer reconhecer a questão do
deficiente como uma questão social. Porque ela é mais do que um
problema de educação especial, de reabilitação físiba ou profissional, de
inserção no mercado de trabalho. E mais do que a atitude de
discriminação e preconceito que grande parte dos deficientes sente
diariamente. A questão da deficiência em nosso País é uma questão de
democracia e direitos, é uma questão de cidadania, é uma questão social.

A construção da cidadania do deficiente é uma batalha cotidiana, o
acesso aos direitos civis, políticos, sociais e coletivos, direito à saúde,
educação, trabalho, cultura, lazer, é uma exacerbação das dificuldades
dos outros cidadãos.

Conquistas de direitos, responsabilidades do Estado, papel da
sociedade, intervenção com resultados a longo prazo são pontos cruciais
da questão do deficiente, problemas comuns na nossa democracia por
construir. Porque o que o deficiente quer é o direito à igualdade. Não o
direito de ser igual, mas a possibilidade de, sendo diferente, ter acesso
aos mesmos direitos.

Diariamente, o deficiente tem desrespeitados seus direitos básicos.
Construi-los, no entanto, é simples. Não são necessários nem bilhões de
dólares de investimento, nem inovações tecnológicas difíceis de alcançar,
nem grandes obras, nem mesmos reformas profundas ou legislações
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básicas. É preciso vencer a barreira do preconceito e ii do
desconhecimento. O direito às compensações vem sendo construído
países do Primeiro Mundo. O princípio de integração que prega a
possibilidade e o direito de o deficiente viver inserido em nossa sociedade
é um facilitador na medida em que repudia qualquer forma, de
excepcional idade, tanto aquela que segrega mantendo o deficiente longe
quanto aquela que superprotege ao considerar o deficiente diferente. A
integração, impondo a todos nós o desafio do convívio dos diferentes,
permite construir os mecanismos da igualdade através da educação
especial, da reabilitação, das complementações tecnológicas, da
formação e da inserção profissional adequadas, do esporte adaptado, e
inventa formas de ir descobrindo a democracia e a igualdade.

E preciso romper essa barreira, vencer essa batalha, desenvolver .uma
estratégia para ganhar a guerra. Neste começo de século só existe uma
grande batalha para os que estão envolvidos com tal questão em nosso
País: a conscientização do Estado e da sociedade. E pode existir um
grande aliado: a informação. E preciso fazer conhecida a questão social
da pessoa portadora de deficiência, é preciso produzir e fazer cir'c'ular
informações, mobilizar comunidades, chamar à participação, construir
políticas públicas.

Em nosso País reivindicamos ainda cidadania. A democracia precisa
ser construída. E o deficiente deve fazer parte dessa construção.

Desta forma, apresento este projeto de lei com o intuito de darrí uma
pequena contribuição para os direitos dos deficientes físicos.

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

PROJETO DE LEI i'P 1.978/2004
Cria o Pólo Tecnológico e Industrial da Região do Sul de Minas, e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Pólo Tecnológico Portuário e Industrial da Região
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do Sul de Minas integrada pelos Municípios de Monte Sião, Jacutinga,
Ouro Fino, Borda da Mata, Inconfidentes, Cambuí, Camanducaia,
Extrema, Estiva, Itapeva, Munhoz, Bom Repouso, Toledo, Albertina,
Bueno Brandão, Tocos do Moji e Senador Amaral e outros que venham a
ser criados em decorrência de desmembramento ou fusão dos municípios
integrantes da região.

Art. 20 - São objetivos do Pólo:
- promover a articulação e o intercâmbio das ações do poder público e

da iniciativa privada, nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia
aplicadas às atividades industriais da região;

II - incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação
tecnológica das atividades direta ou indiretamente ligadas às atividades
industriais, visando, sobretudo, ao incremento do sistema produtivo;

III - incentivar, através de incubadoras de empresas, a criação de
indústrias não poluentes que agreguem valor tecnológico aos produtos
manufaturados para exportação;

IV - gerar empregos e promover o desenvolvimento de mão-de-obra
para as atividades industriais, através de programas de capacitação
permanente para trabalhadores da região;

V - compatibilizar o desenvolvimento das indústrias regionais com o
aproveitamento racional e não predatório dos recursos naturais e com a
preservação e a recuperação do meio ambiente.

Art. 30 - As empresas já instaladas ou que vierem a se instalar no Pólo
cuja atuação se harmonize com os objetivos previstos no artigo anterior, o
poder público poderá oferecer estímulos, tais como a concessão de
benefícios financeiros e fiscais, bem como a celebração de convênios de
cooperação e assessoria técnica com órgãos governamentais
especializados, universidades e outras instituições de ensino.

Art. 40 - Deverá ser criada, no prazo de trinta dias da publicação desta
lei, a Comissão de Desenvolvimento do Pólo Tecnológico da Região do
Sul de Minas, com a finalidade de zelar pela efetivação de medidas
previstas nesta lei, composta por:
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- dezessete representantes dos municípios que integram o Pólo, cada
um indicado pelo respectivo Prefeito;

II - dois representantes dos Sindicatos dos Trabalhadores das
Indústrias, eleitos em assembléia convocada pelas próprias entidades,
para esse fim;

III - dois representantes dos Sindicatos das Empresas das Indústrias,
eleitos em assembléia convocada pelas próprias entidades, para esse
fim;

- um representante do Poder Executivo do Estado, indicado pelo
Governador do Estado;	 :1

V - um representante da Assembléia Legislativa do Estado, indicado
pela Mesa da Assembléia;

VI - três representantes da comunidade científica, cada um indicado por
uma universidade pública estadual.	 il

§ 1° - Os membros indicados se reunirão para eleger o Presidente da
Comissão e elaborar o regimento do Pólo e da Comissão, devendo
deliberar, sempre, com a presença da maioria absoluta.

§ 20 - Os membros da Comissão terão mandato de dois anos, permitida
a recondução.

§ 30 - Os membros da Comissão não receberão remuneração, a
nenhum titulo, por essa atividade.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2004.
Leonardo Moreira
Justificação: O desenvolvimento das atividades industriais está 'cada

vez mais vinculado a uma infra-estrutura de pesquisa científica e
tecnológica atualizada e específica.

A criação do pólo tecnológico pretendida por este projeto visa,
principalmente, à geração de oportunidades e empregos, com o
desenvolvimento mais acelerado das atividades produtivas e com a
geração de postos de trabalho pelo surgimento de empresas.

Pela necessidade crescente de se agregar valor tecnológico aos
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produtos de exportação, mantendo eficientes também o aspecto dE
logística e de mercado, a região do Sul de Minas pode se transformar em
um grande centro de indústrias inovadoras e não poluentes.

Sendo assim, contamos com a colaboração dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei, pela sua relevante contribuição ac
desenvolvimento econômico-social da região do Sul de Minas.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputadc
Leonardo Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.937/2004 nos termos
do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.979/2004
Dispõe sobre a instalação de recipientes coletores de disquetes,

"compact discs' usados e produtos similares e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas que fabriquem, importem ou comercializem

disquetes, "compact discs" e produtos similares, ficam responsáveis pela
instalação de recipientes, armazenamento, coleta, transporte, tratamento
e destinação final de seus respectivos produtos.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, considera-se produto similar
qualquer suporte físico para gravação, armazenamento ou leitura, por
meio magnético ou óptico, de áudio, imagens, dados, arquivos ou
programas de computação.

Art. 2° - As empresas que comercializam ou distribuem os produtos de
que trata esta lei ficam obrigadas a:

- colocar à disposição do público, em seus estabelecimentos, serviço
de coleta de produtos usados, danificados, defeituosos ou por qualquer
outra razão imprestáveis ao uso;

II - repassar o material coletado às empresas produtoras;
III - manter registro de entrada e saída do material coletado a cada mês;
IV - enviar à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, ou a outro órgão previsto em ato de regulamentação desta
lei, uma via dos documentos relativos ao registro de que trata o inciso III.

§ 1 0 - O serviço a que se refere o inciso 1 será gratuito e sua prestação
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não poderá ser condicionada à aquisição de quaisquer bens ou serviços.
§ 20 - As empresas que comercializam os produtos poderão encaminhar

o material coletado às respectivas distribuidoras.	 O

Art. 30 - As empresas produtoras ficam obrigadas a:
- criar e manter programas de recolhimento e destinação

ambientalmente adequada do material de que trata o art. 20;
II - manter registro da entrada e, quando for o caso, da saída do

material recolhido;
III - enviar à Secretaria de Meio. Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável ou a outro órgão previsto em ato de regulamentação desta
lei, uma via dos documentos relativos ao registro de que trata o inciso II,
informando, ainda, a destinação dada ao material;	 II

IV - promover campanhas, fazendo veicular propaganda esclarecendo
os usuários sobre os riscos ao meio ambiente decorrentes do descarte
dos produtos em locais não apropriados e sobre a importância de dar a
eles destinação ambientalmente adequada.

Parágrafo único - No caso de produtos importados, cuja empresa
produtora não tenha estabelecimento ou representação no Brasil, será de
responsabilidade da respectiva importadora ou distribuidora a adoção das
providências de que trata este artigo.

Art. 40 - Os processos de armazenamento, reaproveitamànto,
reciclagem ou destruição dos produtos de que trata esta lei:

- não poderão resultar em dano ou risco de dano ao meio ambiente,
observadas as normas e os critérios técnicos estabelecidos na legislação
e pelos órgãos ambientais competentes;

II - serão devidamente registrados, observado o disposto no incisolll do
art. T.

Art. 50 - Sem prejuízo de outras penalidades, o descumprimento do
disposto nesta lei sujeita o infrator a:

- multa no valor de 2.000 UFEMGs (duas mil Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais);

11 - multa no valor de 4.000 (quatro mil) UFEMGs, no caio de
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reincidência.
Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do Estado

de Minas Gerais - UFEMG -, a atualização monetária dos valores
constantes neste artigo far-se-á pela variação do índice Geral de Preços -
IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice que vier a
substitui-lo.

Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias, contados da data de sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de novembro de 2004.
Leonardo Moreira
Justificação: Na composição de disquetes e produtos similares,

encontram-se materiais que levam décadas para se decompor
naturalmente, entre os quais podemos citar o poliestireno e o poliéster.
Tem-se observado que muitas pessoas, e mesmo empresas, descartam
no lixo comum disquetes e "compact discs" usados, danificados ou
defeituosos, prática que representa grande potencial de danos
irreparáveis para o meio ambiente.

Cabe ao Poder Público tomar medidas com o objetivo de evitar que o
meio ambiente sofra mais essa agressão. Não é demais recordar que a
Constituição do Estado prevê, expressamente, a adoção de ações com o
fim de "controlar e fiscalizar a produção, armazenamento, transporte,
comercialização, utilização e destino final de substâncias, bem como o
uso de técnicas, métodos e instalações que comportem risco efetivo ou
potencial para a qualidade de vida e meio ambiente, incluindo o de
trabalho".

Justifica-se, assim, vedar o descarte desses produtos no lixo doméstico
ou comercial e, paralelamente, definir as empresas partícipes dos
processos de fabricação, distribuição e comercialização como
responsáveis pelo recolhimento e pela destinação ambientalmente
adequada dos disquetes imprestáveis ao uso.

Essa providência não surtirá efeito, contudo, se os cidadãos não forem
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alertados quanto aos prejuízos e os riscos ao meio ambiente
representados pelo descarte desses produtos, se não lhes for dada
destinação adequada. Daí ser imprescindível a realização de campanhas
de conscientização.

E certo que, somados, os mínimos atos praticados por cada um de nós
contribuem para assegurar a preservação do meio ambiente e, dessa
forma, se constituem em uma preciosa contribuição para garantir a
qualidade de vida das futuras gerações.

Por essas razões, e destacando o interesse público de que se reveste a
matéria, esperamos poder contar com o indispensável apoio dos nobres
pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Célio Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.03912003 nos termos do §
20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.980/2004
Dispõe sobre a manutenção de elevadores em edifícios residenciais e

comerciais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Todos os elevadores elétricos instalados em edifícios de

habitação coletiva, comerciais e de serviços públicos ou privados,
deverão ser submetidos à manutenção semestral, de acordo com as
especificações constantes nas normas expedidas pelo órgão federal
competente do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial.

§ 1° - A manutenção de que trata o "caput" deste artigo deverá ser
realizada por empresas prestadoras de serviço habilitadas pelo órgão
fiscalizador estadual competente e registradas junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.

§ 2° - Consideram-se órgãos competentes para fiscalizar a manutenção
semestral de que trata o "caput" deste artigo:

- os órgãos de defesa civil;
II - o Corpo de Bombeiros Militar;
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III - os órgãos fiscalizadores de obras municipais.
Art. 2° - Os contratos de manutenção de elevadores deverão ser

registrados nos respectivos Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, com responsabilidade técnica exercida por
engenheiro-mecânico devidamente habilitado.

Art. 30 - No caso de acidentes em decorrência do descumprimento do
que estabelece esta lei, responderão civil e criminalmente pelos danos
deles decorrentes:

- o proprietário ou o responsável pelo edifício, caso não tenha sido
cumprido o que determinam os arts. 2 0 e 30 desta lei;

II - o responsável técnico e, quando houver, a empresa contratada para
realizar a manutenção, em casos de omissão, negligência ou imperícia.

Art. 40 - A empresa prestadora do serviço de manutenção de elevadores
deverá fornecer ao órgão fiscalizador um plano periódico da manutenção
programada para cada edificação, no qual constarão todos os
procedimentos específicos para a marca e o modelo do equipamento
correspondente, bem como a periodicidade do serviço a ser prestado, e
ainda:

- utilizar, obrigatoriamente, em seus serviços de reparo e manutenção,
componentes originais ou fabricados por firmas que mantenham controle
de qualidade;

II - emitir, a cada visita de manutenção, certificado de revisão em que
constará prazo de validade e termo de garantia relativa ao serviço
prestado, afixando-o no interior do elevador, em local que permita sua
leitura pelos usuários.

Art. 50 - A cada manutenção, os proprietários ou os responsáveis pelo
edifício estão obrigados a providenciar todos os reparos e todas as
substituições consideradas como essenciais à segurança do elevador,
sob pena de sua interdição.

Art. 60 - O não-cumprimento do disposto nesta lei implica:
- a interdição do elevador;

II - multa no valor de 1.000 UFEMGs (mil Unidades Fiscais do Estado
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de Minas Gerais), no caso de desrespeito à interdição;
III - multa no valor de 2.000 UFEMGs (duas mil Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais) no caso de reincidência, sem prejuízo da
interdição;	 :11

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do Estado
de Minas Gerais - UFEMG -, a atualização monetária dos valores
constantes neste artigo se fará pela variação do índice Geral de Preços -
IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice que vier a
substituí-lo.

Art. 70 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e
oitenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2004.
Leonardo Moreira
Justificação: Os elevadores fazem parte do quotidiano de grande 'parte

da população brasileira. A alta densidade demográfica encontrada nas
grandes cidades só é possível em virtude do processo de verticalização,
viabilizado por tecnologias como essa.

Os moradores e freqüentadores de edifícios passam parte considerável
de sua vida no interior de elevadores; a segurança desses equipamentos,
entretanto, não tem sido objeto de cuidados rigorosos. Inúmeros são os
casos de pessoas que se vêem trancadas em seu interior, seja por
defeitos de funcionamento, seja por interrupção no fornecimento de
energia elétrica. Esse quadro se agrava quando são vítimas desse tipo de
acidente pessoas portadoras dos distúrbios de acrofobia (medo de altura)
ou de claustrofobia (medo de lugares fechados). O pânico a que podem
ficar sujeitas .é capaz de agravar seu quadro clínico e de produzir
seqüelas duradouras.	 ii

A segurança dos elevadores é objeto de diversas normas técnicas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, assim como dos
códigos municipais de edificações; isso não impede, entretanto, que o
Estado edite norma sobre o tema, visando a beneficiar, sobretudo, os
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municípios que ainda não legislaram sobre o assunto.
A presente proposição torna obrigatória a manutenção semestral, de

acordo com as especificações constantes nas normas expedidas pelo
órgão federal competente do Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos ilustres
parlamentares à aprovação do projeto ora apresentado.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.670/2004, do Deputado André Quintão, pleiteando sejam

solicitadas à Secretária de Educação informações sobre a marcação de
ponto dos servidores da educação durante paralisação convocada pelo
Sind-UTE. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.671/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que determine ao Secretário
de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG seja
executado o projeto final de pavimentação da MG-220, entre Corinto e
Santo Hipólito.

N° 3.672/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que determine ao Secretário
de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG seja
executado o projeto final de pavimentação da MG-220, entre Santo
Hipólito e Monjolos. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N Ó 3.673/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de Defesa Social e ao
Comandante-Geral da PMMG com vistas a que sejam tomadas
providências para melhoria das condições de segurança pública na região
de Venda Nova, nesta Capital. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 3.674/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja consignada
nos anais desta Casa manifestação de aplauso à Escola Estadual
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Ministro Adauto Lúcia Cardoso pela comemoração dos 30 anos de sua
fundação. (- A Comissão de Educação.)

N° 3.675/2004, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja consignada
nos anais desta Casa matéria sobre a transposição do rio São Francisco,
publicada no jornal "Estado de Minas", nos dias 21, 22 e 23/11/2004. (- A
Mesa da Assembléia.)

N° 3.676/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Elcio Santos Montese,
Diretor-Geral do DER-MG, pelo Prêmio Sinaenco 2004, na categoria
Cliente de Engenharia Consultiva. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.677/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Galiléia pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.678/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Coroaci pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.679/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Itanhomi pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.680/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Virgolândia pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.681/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Engenheiro
Caldas pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.68212004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Frei Inoçêncio
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pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.683/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Bertópolis pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.684/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de São Geraldo da
Piedade pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.685/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Santa Helena de
Minas pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.686/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Bugre pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.68712004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Crisólita pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.68812004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Padre Paraíso
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.689/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Matias Lobato
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.69012004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Jaçinto pelo
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transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.691/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Caputira pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.692/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Cajuri

!
 pelo

transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

P4° 3.693/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Santa Rita do
Itueto pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.694/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicitai seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Paulistas pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.695/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicital seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Aguas
Formosas pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- A Comissão de Assuntos Municipàis.)

N° 3.696/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Miradouro pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.697/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Tarumirim pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)	 ii

N° 3.698/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Palma pelo
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transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.699/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Itueta pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.700/2004, do Deputado Márcio Passos, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Cuparaque pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N o 3.701/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja enviado ao
Presidente da COPASA-MG pedido de informações sobre as receitas que
menciona. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.702/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja enviado ofício à
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informando-a sobre a
denúncia que menciona, recebida por esta Comissão. (- A Comissão do
Trabalho.)

N° 3.703/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja enviado à
Diretoria de Auditoria Assistencial da Secretaria de Estado de Saúde
pedido de informações sobre as providências que menciona. (- A Mesa
da Assembléia.)

N° 3.704/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Presidência da Rede Minas com vistas à divulgação de
informações sobre os fundos da infância e da adolescência estadual e
municipais. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 3.705/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Mesa, aos Presidentes do Tribunal de Justiça e do
Tribunal de Contas e ao Procurador-Geral de Justiça, com vistas a que se
tomem as providências mencionadas. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 3.706/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando sejam
pedidas informações ao Ministério Público sobre que providências foram
tomadas com relação ao resgate do presidiário Nabi da Silva, ocorrido no
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Hospital Vera Cruz, de Teófilo Otôni.	 II
N° 3.707/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando sõjam

pedidas informações ao Delegado Regional de Polícia de Teófilo Otôni
sobre a instauração de inquérito ou autuação em flagrante por tráfico de
drogas do sentenciado Leonardo Porto Correia, na Penitenciária de
Teófilo Otôni.

N° 3.708/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando sejam
pedidas informações ao Procurador-Geral de Justiça sobre o andamento
dos 12 processos abertos contra o Delegado de Polícia de Teófilo Otôni.
(- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 3.709/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Administração Penitenciária com vistas
ao afastamento temporário do Diretor-Geral da Penitenciária de Teófilo
Otâni, até que se apurem as denúncias apresentadas contra ele.

P4° 3.710/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas à construção de
prédio para abrigar a Delegacia de Polícia Civil no Município de ltuiutaba.

N° 3.711/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando] seja
inserido nos anais da Casa voto de aplauso ao Chefe da Polícia Civil e a
toda a sua equipe pela atuação do Delegado Wagner Pinto na apuração
da chacina ocorrida em Felisburgo.

N° 3.712/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitandol seja
inserido nos anais da Casa voto de aplauso ao Procurador-Geral de
Justiça, ao Promotor responsável e ao Coordenador do CAO - Reforma
Agrária por sua atuação na apuração da chacina de Felisburgo.

N° 3.713/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de aplauso ao Comandante-Geral da
PMMG pela atuação da corporação no episódio da chacina dos
trabalhadores sem terra no Município de Felisburgo.

N° 3.714/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
inserida nos anais da Casa manifestação de repúdio pela posição do
Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas e da Fundação
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ACMinas a favor da adoção da lei de talião no País.
N° 3.715/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a que seja
apurada denúncia apresentada nesta Casa pelo Sr. José Joaquim Júnior
contra o Diretor da Escola Estadual Eufrásio de Toledo, em Paraisópolis.

N° 3.716/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que os membros
da Pastoral Carcerária não sofram impedimentos nas visitas aos
estabelecimentos prisionais, bem como não sejam submetidos a revista
constrangedora e ilegal.

N° 3.717/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social e ao Subsecretário de
Administração Penitenciária com vistas a que sejam readmitidos os Srs.
Sandro Henrique Pedretti Menezes e Leonardo Pinto da Silva, Agentes
Penitenciários da unidade prisional de Juiz de Fora.

N° 3.718/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que tome
providências com relação a atuação da Delegada Maria Aparecida Mona
Martins no caso dos trabalhadores rurais sem terra do acampamento
Terra Prometida, situado na Fazenda Nova Alegria, em Felisburgo.

N° 3.719/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Secretário Especial de Direitos Humanos da Presidência
da República cópia do inquérito policial que apurou denúncias de tortura
na Penitenciária Prof. Ariosvaldo Campos Pires, situada em Juiz de Fora.

N° 3.720/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulada manifestação de apoio ao Diretor do [TER por sua atuação no
caso dos trabalhadores rurais sem terra acampados na Fazenda Nova
Alegria, em Felisburgo.

Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando que a TV Assembléia e
o 'site" da Assembléia divulguem os fundos da infância e da adolescência
estadual e municipais.

Da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado apelo ao
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Governador do Estado com vistas a que agende uma reunião com a
classe empresarial de Andradas e a da região Sul de Minás e
representantes do parlamento mineiro, com o objetivo de buscar Lima
solução para a implantação do gasoduto na referida região.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Antônio Carlos Andrada e outros e Luiz Humberto Carneiro e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Participação Popular (2), de Assuntos Municipais, de Turismo e de Meio
Ambiente.

28 Parte (Ordem do Dia)
V Fase

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

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso de suas atribuições regimentais, torna sem efeito

despacho proferido na 90 8 Reunião Ordinária, realizada em 10 de
novembro de 2004, referente a requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, solicitando o encaminhamento do Projeto de Lei n° 1.875/2004
à comissão seguinte a que havia sido distribuído, em virtude da perda de
prazo pela Comissão de Justiça, uma vez que a referida comissão emitiu
parecer sobre a matéria em sua 248 Reunião Ordinária, realizada na
mesma data, antes de esgotar-se a 18 Fase da reunião de Plenário.

Mesa da Assembléia, 30 de novembro de 2004.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão

Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n°

rÃ
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16.296. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Fábio Avelar e Arlen Santiago;
suplentes - Deputados Zé Maia e Luiz Humberto Carneiro; pelo Bloco PT-
PCdoB: efetivo - Deputado Biel Rocha; suplente - Deputada Marília
Campos; pelo PMDB: efetivo - Deputado Leonardo Quintão; suplente -
Deputado Adalclever Lopes; pelo PFL: efetivo - Deputado Doutor Viana;
suplente - Deputado Paulo Cesar. Designo. As comissões.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os Requerimentos
n

o
s 3.709 e 3.71012004, da Comissão de Segurança Pública, e 3.711 a

3.720/2004, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins
do art. 104 do Regimento Interno.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais -
aprovação, na 20a Reunião Ordinária da 2a Sessão Legislativa Ordinária
da 15a Legislatura, dos Requerimentos n

o
s 3.49012004, do Deputado

Doutor Ronaldo, 3.498 a 3.521/2004 e 3.527 a 3.545/2004, do Deputado
João Bittar, e 3.557 a 3.57212004, do Deputado George Hilton; de Meio
Ambiente - aprovação, na 2P Reunião Ordinária da 2 Sessão Legislativa
Ordinária da 15  Legislatura, dos Requerimentos n

o
s 3.486, 3.487 e

3.492/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, e 3.554/2004, do Deputado
Doutor Viana; de Participação Popular (2) - aprovação, na 7 a Reunião
Extraordinária da 2a Sessão Legislativa Ordinária da 15a Legislatura, das
Propostas de Ação Legislativa nos 236, 238, 250, 325, 328, 337 e
414/2004, de Autoria Popular; e aprovação, na 8 Reunião Extraordinária
da 2a Sessão Legislativa Ordinária da 15 a Legislatura, das Propostas de
Ação Legislativa nos 242, 251, 296, 302, 307, 386, 387, 394, 411 e
424/2004, de Autoria Popular, e rejeição, na mesma reunião, da Proposta
de Ação Legislativa n° 28812004, de Autoria Popular; e de Turismo -
aprovação, na 23a Reunião Ordinária da 2a Sessão Legislativa Ordinária
da isa Legislatura, dos Requerimentos n

o
s 3.448/2004, do Deputado
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Doutor Viana, 3.452/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.480/2004
e 3.587/2004, do Deputado Paulo Cesar, 3.488, 3.489, 3.491, 3.493 e
3.494/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, e 3.586/2004, do Deputado
Antônio Andrade (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do

inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Antônio Carlos Andrada e outros, solicitando a convocação de
reunião especial para comemorar o 8° aniversário do Jornal "O Tempo"; e
Luiz Humberto Carneiro e outros, solicitando a convocação de reunião
especial para homenagear o Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM - pelo transcurso de seus 70 anos de fundação.

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, e para as reuniões extraordinárias de amanhã,
dia 1° de dezembro, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a reunião ordinária também de amanhã, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição do dia 1/12/2004.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 99a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15- LEGISLATURA, EM 11°/1212004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: V Fase (Expediente):

Ata - Correspondência: Mensagens n
o
s 309 a 311/2004 (encaminham

emenda ao Projeto de Lei n° 1.341/2003, emenda ao Projeto de Lei n°
1.342/2003 e o Projeto de Lei n° 1.981/2004, respectivamente), do
Governador do Estado - Ofício n° 22/2004 (encaminha ReIatóio de
Atividades do 30 trimestre de 2004), do Presidente do Tribunal de Contas
- Ofícios e cartões - 2° Fase (Grande Expediente): Apresentação de
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Proposições: Projeto de Lei Complementar n° 57/2004 - Projetos de Lei
nos 1.982 a 1.988/2004 - Requerimentos n os 3.721 a 3.75012004 -
Requerimentos da Bancada do PFL e do Deputado Antônio Carlos
Andrada - Proposições não Recebidas: Requerimentos da Deputada Ana
Maria Resende (4) - Questão de ordem; chamada para recomposição de
quórum; existência de número regimental para a continuação dos
trabalhos - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ricardo Duarte
e Doutor Viana, da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Rogério
Correia - Questões de ordem; chamada para recomposição de quórum;
inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo
- Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Biliar - João Leite - José Henrique - José Milton
- Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - 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) - As 14h14min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. DeIaro
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.

i a Parte
V 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 0-Secretário, lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 309/2004"
Belo Horizonte, 30 de novembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,	11
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembléia

Legislativa, emenda ao Projeto de lei n° 1.341/2003, que institui e
estrutura as Carreiras do Quadro de Pessoal do Grupo de Atividadés de
Cultura.

O art. 1° da emenda propõe a criação de mais 118 cargos de
provimento efetivo na carreira de Gestor de Cultura e 153 cargos para a
de Técnico de Cultura a serem lotados posteriormente na Fundação TV
MINAS - Cultural e Educativa. Para tanto, serão alterados o inciso II do
ali. 25 do Projeto de lei n° 1.341/2003, somando-se 118 cargos a6 41
que já estão sendo criados, e o art. 26 do referido projeto de lei,
alternado-se sua redação no sentido de criar 153 cargos na carreira de
Técnico de Cultura.

Devido à criação de cargos ora proposta, o art. 2 0 desta emenda propõe
a substituição das tabelas de estrutura das carreiras de Gestor de Cultura
e Técnico de Cultura, ambas constantes do Anexo 1 do Projeto de . lei n°
1.341/2003, vez que os quantitativos passarão a ser de 292 e 324 cargos
de provimento efetivo, respectivamente.	 ii
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Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares a presente emenda ao Projeto de
lei n° 1.341/2003.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado."

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.341/2003
- A emenda encaminhada por meio da Mensagem n° 309/2004 foi

publicada na edição de 2/12/2004.
- Publicada, fica a Mensagem em poder da Mesa, aguardando a

inclusão da proposição em ordem do dia.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N°310/2004"
Belo Horizonte, 30 de novembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembléia

Legislativa, emenda ao Projeto de lei n° 1.342, que institui e estrutura as
Carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e
Social e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - SEAPA, integrante do Grupo de Atividades de
Agricultura e Pecuária.

A emenda ora apresentada visa suprir as necessidades da Fundação
de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG, com a
criação de 20 cargos de provimento efetivo na carreira de Professor de
Ensino Médio e Tecnológico, que passará a contar com um quantitativo
total de 30 cargos de provimento efetivo.

Isso posto, os arts. 1° e 2° da presente emenda propõem,
respectivamente, a alteração da redação do art. 26 do Projeto de lei n°
1.342/2003 e a substituição da tabela 1.2.1, do Anexo 1, referente à
estrutura da carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares a presente emenda ao Projeto de
lei n° 1.342/2003.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado."

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.342/2003
- A emenda encaminhada por meio da Mensagem n° 310/2004 foi

publicada na edição de 2/12/2004.
- Publicada, fica a Mensagem em poder da Mesa, aguardando a

inclusão da proposição em ordem do dia.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N°311/2004"
Belo Horizonte, 30 de novembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembléia

Legislativa, o Projeto de Lei anexo, que dispõe sobre a concessão de
reajuste aos servidores policiais civis, militares, bombeiros militares e aos
ocupantes de cargos de Agente de Segurança Penitenciário, bem ltcomo
de adicional de periculosidade aos ocupantes dos cargos que menciona,
e dá outras providências.

O presente Projeto de Lei é resultado de negociações entre
representantes dos servidores, dos militares e representantes do Governo
estadual e tem por objetivo promover a valorização dos referidos
profissionais, bem como proporcionar ao sistema de defesa social do
Estado de Minas Gerais condições adequadas de atuação.

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°1.981/2004
Dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores policiaiscivis,

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.

Art. 1° - Fica reajustada em dez por cento, a partir de 1° de fevereiro de
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2005, a remuneração básica dos Postos e Graduações da Polícia Militar e
do Como de Bombeiros Militar.

Art. 20 - Fica concedido, a partir de 1° de fevereiro de 2005, adicional de
periculosidade aos:

- ocupantes dos cargos integrantes do Quadro Específico de
Provimento Efetivo da Polícia Civil de que trata o anexo Ib da Lei n°
6.499, de 4'de dezembro de 1974;

II - ocupantes de cargos da carreira de Agente de Segurança
Penitenciário, a que se refere a Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003;

III - ocupantes de cargos da classe de Agente de Segurança
Penitenciário, a que se refere o art. 6 0 da Lei n° 13.720, de 27 de
setembro de 2000;

IV - signatários dos contratos temporários de prestação de serviços de
Agente de Segurança Penitenciário, celebrados com base no art.1 1 da
Lei n° 10.254, de 20 de junho de 1990.

Parágrafo único - O adicional de que trata o "caput" será de dez por
cento, calculado sobre:

- o vencimento básico dos cargos integrantes do Quadro Específico de
Provimento Efetivo da Polícia Civil;

II - o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança
Penitenciário;

III - o vencimento básico dos cargos da classe de Agente de Segurança
Penitenciário;

IV - os valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos
temporários de prestação de serviços de Agente de Segurança
Penitenciário.

Art. 3° - A partir de 1° de fevereiro de 2005, o direito ao pagamento de
adicional trintenário é estendido aos militares que tenham completado
trinta anos de serviço e que se transferiram para a reserva remunerada
em data anterior à publicação da Emenda à Constituição do Estado de
Minas Gerais n° 59, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 40 - Ficam reajustados em quatro por cento, a partir de 1° de julho
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de 2005:
- o vencimento básico dos cargos integrantes do Quadro Específico de

Provimento Efetivo da Polícia Civil;
II - a remuneração básica dos Postos e Graduações da Polícia Militar e

do Corpo de Bombeiros Militar;
III - o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança

Penitenciário;
IV - o vencimento básico dos cargos da classe de Agente de Segurança

Penitenciário;
V - os valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos

temporários de prestação de serviços de Agente de Segurança
Penitenciário.

Parágrafo único - Para fins do reajuste de que trata o inciso V fica
dispensada a celebração de termo aditivo ao contrato temporário vigente.

Art. 50 - Os reajustes a que se referem os arts. 1° e 4 0 e o adicional de
que trata o art. 20 estendem-se aos servidores que, na data de publicação
desta lei, se encontrarem na inatividade.

Art. 60 - Para fins de aplicação desta Lei, será observado o disposto nas
Leis Delegadas n° 42, de 7 de junho de 2000, n° 43, de 7 de junho de
2000 e n°45, de 26 de julho de 2000, na Lei n° 15.276, de 30 de julho de
2004 e no art. 109 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."	II

- As Comissões de Justiça, Administração Pública e Fiscalização
Financeira.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

N° 22/2004, do Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de
Contas do Estado, encaminhando o Relatório de Atividades do 30
trimestre de 2004. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, paraos fins
do art. 74 da Constituição Estadual, c/c O art. 100, XVI, do Regimento
Interno.)
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Do Deputado Agostinho Patrús, Secretário de Estado de Transportes e
Obras Públicas, encaminhando cópia de convênio realizado por essa
Secretaria. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.
74 da Constituição Estadual, c/c O art. 100, XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação,
em atenção ao Requerimento n° 2.661/2004, do Deputado Weliton Prado,
enviando cópia do Memorando OS 2734/2004, endereçado à
Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente de Negócios da
Caixa Econômica Federal (2), notificando, respectivamente, a liberação
total do repasse relativo ao Contrato OGU/PRODESA n° 97.300-05/1999
e a celebração dos Contratos OGU n os 164.834-24/2904 e 164.835-
39/2004 com a Secretaria de Estado de Turismo. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual,
c/c o art. 100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Pontes Júnior, Procurador-Geral de Justiça Adjunto
Jurídico, solicitando informações quanto a existência de estudos para
efetivar o que dispõe o art. 83, "caput", do ADCT da Constituição
Estadual.

Da Sra. Nicole Frossard De Filippo, la Promotora de Justiça de Santos
Dumont, solicitando que os Deputados eleitos por Barbacena, Santos
Dumont e Juiz de Fora façam gestões ao Governo do Estado para
aumentar o número de policiais, delegados e também os recursos
materiais para melhoria da prestação dos serviços de segurança pública
locais. (- A Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Marcos Chagas Gomes, Coordenador da CGOF do Fundo
Nacional de Assistência Social, encaminhando cópia de planilhas que
informam a transferência de recursos para os Fundos Municipais de
Assistência Social de Minas Gerais. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100,
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Agílio Monteiro Filho, Subsecretário de Administração
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Penitenciária, prestando informações relativas ao Requerimento n°
3.841/2004.

Do Sr. Flávio Alves Monteiro, Diretor Administrativo e de Articulação
Política da União de Parlamentares do MERCOSUL - UPM -, convidando
o Presidente desta Assembléia a participar das atividades que relaciona,
em Buenos Aires, de 9 a 11/12/2004.

Da Sra. Valéria Bianchini, Chefe de Gabinete da Ouvidoria Parlamentar
da Câmara dos Deputados, encaminhando exemplar do livro com "cd-
rom" "Parlamento, Sociedade e Democracia". (- A Ouvidoria Parlamentar.)

Do Sr. Sérgio Luiz Toninello, Diretor-Presidente da CAF Santa Bárbara
Ltda., Grupo Arcelor, encaminhando relatório sobre o projeto "Venda de
Terras em Ipaba e Caratinga aos Parceiros Agrícolas". (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

CARTOES
Do Sr. Sebastião Lucas Filho, Secretário Executivo da Associação dos

Municípios da Microrregiâo do Vale do Rio Grande, encaminhando o
"Relatório Mensal de Atividades" alusivo aos meses de julho e agosto de
2004. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente do Sistema F[EMG,
encaminhando o "FIEMG Index" e o "FIEMG Comex" de outubro de 2004.
(- A Comissão de Turismo.)

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:	 11

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 57/2004
Dispõe sobre normas gerais para a instituição de regiões

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, sobre o Fundo de
Desenvolvimento Metropolitano e sobre normas para o funcionamento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte e da Região Metropolitana do
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Vale do Aço e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Da Região Metropolitana, da Aglomeração Urbana e da Microrregião

Art. 1 0 - O território estadual poderá ser dividido, total ou parcialmente,
mediante leis complementares, em unidades regionais, configurando
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, conforme
características específicas, para efeito de regionalização e planejamento
com vistas á execução de funções públicas no atendimento do bem-estar
social de suas populações.

Art. 20 - A região metropolitana é instituída, nos termos do art. 42 da
Constituição do Estado, por agrupamento de municípios limítrofes do
mesmo complexo geoeconômico e social, para integrar o planejamento, a
organização e a execução das funções públicas de interesse comum
estabelecidas no art. 43 da Constituição do Estado.

§ 1 0 - A gestão das funções públicas de interesse comum tem como
objetivo principal o desenvolvimento econômico e social da região
metropolitana, a partilha equilibrada dos seus benefícios, a definição de
políticas compensatórias dos efeitos da sua polarização e o
estabelecimento de planejamento de médio e longo prazos de seu
crescimento.

§ 20 - A instituição de região metropolitana será precedida de avaliação
baseada em parecer técnico, elaborado por órgão, entidade ou empresa
especializada, tendo como critérios os seguintes dados ou fatores, entre
outros, objetivamente apurados:

- população e crescimento demográfico, com projeção qüinqüenal;
II - grau de conurbação e movimentos pendulares;
III - atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento;
IV - fatores de polarização;
V - deficiência dos serviços públicos, em um ou mais municípios, com

implicação no desenvolvimento da região.
Art. 30 - As funções públicas de interesse comum serão executadas em
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regime de colaboração entre o Estado e os municípios da região
metropolitana, com base em diretrizes e instrumentos definidos no Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado e aprovados pela Assembléia
Metropolitana.

§ 1° - O Estado assegurará a execução de planos, programas e projetos
relacionados com as funções públicas de interesse comum no âmbito
metropolitano, por meio de instituições da administração pública estadual.

§ 20 - As funções públicas de interesse comum no âmbito metropolitano,
poderão ser executadas mediante convênio entre instituições estaduais e
municipais.

§ 30 - A Assembléia Metropolitana e o Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano estimularão a cooperação técnica e a
execução integrada dos planos, programas ou projetos relacionados com
as funções de interesse comum entre os órgãos ou as entidades de
gestão metropolitana e os de gestão municipal.

§ 40 - A execução de planos, programas e projetos relacionados com as
funções públicas de interesse comum no âmbito metropolitano será
realizada sob a coordenação e a supervisão da Agênqia de
Desenvolvimento.

Art. 40 - o processo de planejamento das funções públicas de interesse
comum terá caráter permanente e obedecõrá aos seguintes princípios:

- a observância de valores morais e éticos que objetivem promover a
máxima convivência social;

II - o caráter multidisciplinar da abordagem das funções públicas de
interesse comum;

III - o envolvimento interinstitucional do planejamento, da organização e
da execução das funções públicas de interesse comum;

IV - a contribuição das funções públicas ao equilíbrio e ao
desenvolvimento metropolitano;

V - a presença da ação dos poderes públicos federal, estadual e
municipal na região metropolitana;

VI - a necessidade de se obterem graus crescentes de racionalidade na

rs
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utilização de recursos humanos, financeiros e materiais na execução das
funções públicas de interesse comum;

VII - a observância das diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado.

Art. 50 - São instrumentos do planejamento metropolitano:
- o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;

II - o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.
Art. 60 - O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado conterá as

diretrizes do planejamento integrado do desenvolvimento econômico e
social, incluídas as relativas às funções públicas de interesse comum.

Parágrafo único - Os planos diretores dos municípios integrantes da
região metropolitana serão orientados pelo Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado quanto às suas diretrizes gerais, bem com as
funções públicas de interesse comum.

Art. 70 - Considerar-se aglomeração urbana o agrupamento de
municípios limítrofes que apresentam tendência à complementaridade
das funções urbanas e população urbana mínima de 300 mil habitantes,
exigindo planejamento integrado.

Parágrafo único - O Estado e os municípios promoverão ações para
integrar as atividades da aglomeração com vistas ao desenvolvimento
socioeconômico da aglomeração.

Art. 80 - Considera-se microrregião o agrupamento de municípios
limítrofes resultante de elementos comuns físico-territoriais,
socioeconômicos e político-administrativos, exigindo planejamento
integrado com vistas a criar condições adequadas para o
desenvolvimento e integração regional.

Capítulo II
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano

Art. 90 - O Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, instituído pelo art.
47 da Constituição do Estado, tem como objetivo a implantação de
programas e projetos estruturantes e a realização de investimentos
relacionados com funções públicas de interesse comum nas regiões
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metropolitanas do Estado, conforme diretrizes estabelecidas pelo Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado de cada região metropolitana,
obedecendo às normas e às condições gerais estabelecidas nesta lei.

§ 1 0 - À Região Metropolitana de Belo Horizonte corresponde uma
subconta específica do Fundo.

§ 20 - A Região Metropolitana do Vale do Aço corresponde uma
subconta específica do Fundo.

Art. 10 - Poderá ser beneficiário do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano o município integrante de região metropolitana legalmente
instituída, na subconta específica, bem como empresa pública estadual
ou municipal.

§ 1 1 - São beneficiários da subconta referente à Região Metropolitana
de Belo Horizonte os municípios mencionados no art. 31 desta lei, assim
como os seus distritos que venham a emancipar-se e outros municípios
que venham posteriormente integrar a Região, nos termos da lei.

§ 20 - São beneficiários da subconta referente à Região Metropolitana
do Vale do Aço os municípios mencionados no art. 35 desta lei, assim
como os seus distritos que venham a emancipar-se e outros municípios
que venham posteriormente integrar a Região nos termos da lei.

Art. 11 - Constituem recursos do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano:

- os recursos do Estado e dos municípios a eles destinados por
disposição legal, na proporção de 50% de recursos do Estado e 50%!dos
municípios que integram a região metropolitana, proporcionalmente à sua
receita corrente líquida;

li - as dotações orçamentárias ou as transferências da União destinadas
à execução de planos e programas sob a orientação do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado;

III - os produtos de operações de crédito, internas ou externas,
contraídas pelo Estado ou por município integrante de região
metropolitana;

IV - os retornos de financiamentos concedidos com recursos do Fundo;
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V - os resultados das aplicações financeiras das disponibilidades
transitórias de caixa;

VI - as dotações a fundo perdido consignadas ao Fundo por organismos
nacionais ou internacionais, inclusive por organizações não
governamentais;

VII - os auxílios, as subvenções, as dotações e outros recursos.
§ 1° - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para

pagamento de amortização e encargos de operação de crédito, interna ou
externa, destinada ao Fundo que vier a ser contraída pelo Estado,
segundo normas estabelecidas em regulamento.

§ 20 - No caso de operação de crédito contraída por município e
destinada ao Fundo, poderá ser feita a transferência de recursos do
Fundo ao Tesouro Municipal, para pagamento de amortização e encargos
correspondentes à operação contratada, segundo normas e condições
estabelecidas pela assembléia metropolitana da qual faça parte o
município contratante da operação.

§ 3° - Os recursos mencionados nos incisos 1 a VII terão vinculação
específica a cada subconta do Fundo, na forma definida em regulamento.

Art. 12 - O Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, de natureza e
individuação contábeis, será rotativo, ressalvado o disposto nos § 1° e 2°
do ar[. 11, e seus recursos serão aplicados na forma de financiamentos
reembolsáveis e de liberação de recursos sem retorno, em condições
especificas para cada beneficiário, observados os seguintes requisitos:

- o programa, o projeto ou o investimento a ser financiado ou
sustentado financeiramente com recursos do Fundo deverá ser
caracterizado como de interesse comum de cada região metropolitana,
nos termos do. art. 43 da Constituição do Estado;

II - o programa, o projeto ou o investimento deverá constar no Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado e, na ausência deste, nas diretrizes
metropolitanas estabelecidas para as respectivas regiões;

III - o programa, o projeto ou o investimento deverá ter sido aprovado e
priorizado pelo Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano;
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IV - o beneficiário dos recursos deverá comprovar o cumprimento das
exigências legais referentes ao endividamento do setor público, quando
pertinente;

V - o programa, o projeto ou o investimento deverá ser relacionado á:
a) financiamento de custos referentes à elaboração de estudo e projeto

vinculado ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
b) financiamento da implementação de programa ou projeto constante

no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
c) pesquisa ligada a função pública de interesse comum e ao estudo de

seu impacto na qualidade de vida de uma região metropolitana ou do
conjunto delas.

Art. 13 - O prazo de duração do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano é indeterminado, observado o disposto no art. 9° dá Lei
Complementar n°27, de 18 de janeiro de 1993.

Parágrafo único - A extinção de subconta do Fundo poderá ocorrer em
caso de extinção da região metropolitana correspondente, hipótese em
que a forma de destinação dos direitos creditórios existentes na subconta
extinta será definida em lei.

Art. 14 - Os financiamentos concedidos e os recursos liberados pelo
Fundo submetem-se às seguintes condições gerais:

- para financiamento reembolsável:
a) o valor do financiamento corresponderá a, no máximo, 70% (setenta

por cento) do valor total do programa, do projeto ou do investimento;
b) o beneficiário deverá providenciar os recursos para contrapartida,

que serão de, no mínimo, 30% (trinta por cento) do valor total;
c) o prazo de carência será de, no máximo, trinta e seis meses, não

podendo exceder em mais de seis meses o prazo de conclusão dos
investimentos;

d) o prazo de amortização do financiamento será de, no máximo,
noventa e seis meses e terá início no mês subseqüente ao do término da
carência;

e) os encargos financeiros referentes a juros e atualização monetária
li
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serão estabelecidos em regulamento;
f) a forma e a periodicidade das amortizações referentes ao principal e

aos encargos financeiros serão definidas em regulamento;
g) a exigência de garantias obedecerá ao disposto em normas legais

pertinentes;
h) as penalidades a serem aplicadas nos casos de inadimplência ou de

não-regularidade fiscal serão estabelecidas em regulamento;
- a liberação de recursos sem retorno será feita por proposta do

Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, aprovado pela
Assembléia Metropolitana, com condições estabelecidas para cada
proposta.

Art. 15 - Cada subconta terá como gestor o Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano da respectiva região metropolitana.

§ 1° - O Fundo de Desenvolvimento Metropolitano tem como agente
financeiro o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG.

§ 2° - As atribuições do gestor de cada subconta e do agente financeiro
serão definidas em regulamento, observado o disposto no art. 40 da Lei
Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993.

§ 30 - O agente financeiro faz jus à remuneração de:
- 2% (dois por cento) ao ano, calculados sobre o saldo devedor

reajustado de cada financiamento e pagos juntamente com os encargos
financeiros mencionados no art. 14, inciso 1, alínea 'e";

II - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor referente à liberação de
recursos sem retorno, a serem descontados das parcelas liberadas.

§ 40 - O gestor e o agente financeiro ficam obrigados a apresentar
relatórios específicos à Secretaria de Estado de Fazenda e às
Assembléias Metropolitanas, na forma em que forem solicitados.

§ 5° - O BDMG atuará como mandatário do Estado na contratação de
operações de financiamento reembolsável e de recursos sem retorno,
com recursos do Fundo, na cobrança dos créditos concedidos e na
definição da forma de aplicação das disponibilidades transitórias de caixa,
nos termos do art. 60 da Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de
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1993, republicada em 5 de novembro de 1996, devendo, para tanto,
recorrer às medidas administrativas e judiciais necessárias.

§ 60 - O agente financeiro poderá transigir, para efeito de acordo, com
as penalidades previstas decorrentes de inadimplemento por partâ do
beneficiário, observados os critérios próprios estabelecidos na
regulamentação do Fundo.

Ari. 16 - O grupo coordenador do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano é composto pelos seguintes membros:

- um representante do gestor;
II - um representante do agente financeiro;
III - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;
IV - um representante de cada uma das regiões metropolitanas, a ser

indicado em assembléia.
§ 1 0 - A Presidência do grupo coordenador cabe ao representante do

gestor.	
O§ 20 - As atribuições do grupo coordenador serão definidas; em

regulamento, observado o disposto no art. 4 0 da Lei Complementar n° 27,
de 18 de janeiro de 1993.

Art. 17-Os demonstrativos orçamentários e financeiros do Fundo serão
elaborados conforme o disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de ntrço
de 1964.	 O

Art. 18 - O Poder Executivo Estadual expedirá decreto regulamentando
o Fundo.

Capítulo III
Da Gestão da Região Metropolitana

Art. 19 - No planejamento, na organização e na execução das funções
públicas de interesse comum, a ação dos órgãos de gestão da Região
Metropolitana abrangerá serviços e instrumentos que repercutam além do
âmbito municipal e provoquem impacto no ambiente metropolitano,
notadamente:

- no transporte intermunicipal, os serviços que, diretamente ou através
de integração física ou tarifária, compreendem os deslocamentos dos
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usuários entre os municípios da Região Metropolitana, as conexões
intermodais da Região Metropolitana, os terminais e estacionamentos;

II - no sistema viário de âmbito metropolitano, o controle de trânsito,
tráfego e infra-estrutura da rede de vias arteriais e coletoras, compostas
por eixos que exerçam a função de ligação entre os municípios da Região
Metropolitana;

III - nas funções relacionadas à segurança pública, à polícia ostensiva,
à polícia judiciária, à defesa contra sinistro e à defesa civil;

IV - no saneamento básico:
a) a integração dos sistemas de abastecimento e esgoto sanitário do

aglomerado metropolitano;
b) a racionalização dos custos dos serviços de limpeza pública e

atendimento integrado a áreas intermunicipais;
c) a macrodrenagem de águas pluviais;
V - no uso do solo metropolitano, as ações que assegurem a utilização

do espaço metropolitano sem conflitos e sem prejuízo da proteção do
meio ambiente;

VI - no aproveitamento dos recursos hídricos, as ações voltadas para:
a) a garantia de sua preservação e de seu uso, de acordo com as

necessidades metropolitanas;
b) a compensação aos municípios cujo desenvolvimento seja

condicionado por medidas de proteção dos aqüíferos;
VII - na distribuição de gás canalizado, a produção e a comercialização

por sistema direto de canalização;
VIII - na cartografia e nas informações básicas, o mapeamento da

Região Metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções públicas
de interesse comum;

IX - na preservação e proteção do meio ambiente e no combate à
poluição, as ações voltadas para:

a) fornecimento de diretrizes ambientais para o planejamento;
b) gerenciamento de recursos naturais e preservação ambiental;
X - na habitação, a definição de diretrizes para localização habitacional
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e programas de habitação;
XI - no sistema de saúde, a instituição de planejamento conjunto de

forma a garantir a integração das ações das redes municipais, estaduais
e federais;

XII - nas funções públicas que constituem parte do planejamento
integrado do desenvolvimento socioeconômico, estando estabelecidas
nos planos, programas e projetos contidos no Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado.

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que envolvam
área de mais de um município serão coordenados no nível metropolitano,
com a participação dos municípios e órgãos setoriais interessados.

Art. 20 - A gestão da Região Metropolitana compete:
- à Assembléia Metropolitana, nos níveis regulamentar e de controle;

II - ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano;
III - à Agência de Desenvolvimento;
IV - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais, vinculadas

às funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana, no
nível do planejamento estratégico, operacional e de execução.

Art. 21 - A Assembléia Metropolitana, órgão colegiado com poderes
normativo e deliberativo, compete:	

O
- exercer o poder normativo regulamentar de integração do

planejamento, da organização e da execução das funções públicas de
interesse comum;

II - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e das entidades
metropolitanas;

III - aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, em curto,
médio e longo prazos, do qual farão parte as políticas globais e setoriais
parapara o desenvolvimento socioeconômico metropolitano, bem codo o
conjunto de programas e projetos a serem executados;

IV - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na
Região Metropolitana, com as respectivas prioridades setoriais e
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espaciais, explicitadas no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e
em seus programas e projetos.

Art. 22 - A composição da Assembléia Metropolitana será de
representantes do Estado e de cada município da Região Metropolitana,
da seguinte maneira:

- cada município terá como representante o seu Prefeito e o
Presidente da respectiva Câmara Municipal;

II - os representantes do Poder Executivo serão designados pelo
Gpvernador do Estado.

Parágrafo único - Fica assegurada, para fins de deliberação,
representação paritária entre o Estado e os municípios da Região
Metropolitana.

Art. 23 - Assembléia Metropolitana tem a seguinte estrutura básica:
- Mesa da Assembléia;

II - Plenário.
Parágrafo único - O Presidente da Assembléia Metropolitana será

escolhido entre um dos Prefeitos dos municípios que a compõem.
Art. 24 - A Assembléia Metropolitana funcionará nos termos de seu

Regimento Interno, aprovado pela maioria de seus membros, o qual
deverá dispor, entre outras matérias sobre:

- composição, competência e forma de eleição da Mesa da
Assembléia Metropolitana, para mandato de dois anos, vedada a
reeleição para o mesmo cargo no período subseqüente;

II - desenvolvimento de suas reuniões;
III - processo de discussão e votação das matérias sujeitas a sua

deliberação.
Art. 25 - As decisões da Assembléia Metropolitana serão tomadas por

deliberação de seus membros, nos termos de seu Regimento Interno,
cabendo ao Presidente voto de desempate, e serão formalizadas em
resolução.

§ P - Salvo disposição legal em contrário, as deliberações da
Assembléia Metropolitana serão tomadas pela maioria de votos,
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observados os dispositivos do Regimento Interno.
§ 2° - As matérias que envolvam contribuição financeira orçamenária

ao Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e fixação de legislação
tributária uniforme entre os municípios metropolitanos, para financiamento
de serviços comuns aprovados pela Assembléia Metropolitana, serão
sujeitas à discussão pelas Câmaras Municipais, da Região Metropolitana
a que tais matérias estejam afetas, assim como pela Assembléia
Legislativa, no tocante à participação do Estado.

Art. 26 - A Assembléia Metropolitana se reunirá, ordinariamente, na
sede do município polarizador, independentemente de convocação, uma
vez por semestre, em dia fixado pelo Regimento Interno, e,
extraordinariamente, mediante convocação:

- de seu Presidente, de ofício ou a requerimento da maioria de seus
membros ou da maioria simples dos Prefeitos dos municípios integrantes
da Região Metropolitana.

II - do Governador do Estado.
§ 1° - As reuniões da Assembléia Metropolitana serão abertas ao

público.
§ 20 - Por solicitação de entidades civis ou segmentos da sociedade, ou

de oficio, poderá ser realizada audiência pública, na forma do Regimento
Interno, para discussão de matéria de acentuado interesse social.

§ 3° - Na reunião extraordinária, a Assembléia Metropolitana somente
deliberará sobre matéria para a qual tenha sido convocada.	O

Art. 27 - No exercício de suas atribuições, a Assembléia Metropolitana
utilizará instalações físicas e servidores do órgão e das entidades
relacionados com a gestão metropolitana.

Art. 28 - O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, de
caráter deliberativo e executivo, terá as seguintes funções:

- executar as metas e as prioridades estabelecidas pelo Plano Diretor
de Desenvolvimento Integrado;

II - promover as políticas de compatibilização de recursos de distintas
fontes de financiamento, destinados à implementação de projetos
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indicados no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
III - administrar a subconta do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano

referente à sua Região Metropolitana;
IV - acompanhar e avaliar a execução do Plano Diretor de

Desenvolvimento Integrado, bem como aprovar as modificações que se
fizerem necessárias à sua correta implementação;

V - orientar, planejar, coordenar e controlar a execução de funções
públicas de interesse comum;

VI - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços de
interesse comum metropolitanos;

VII - colaborar, através da Agência de Desenvolvimento, para o
desenvolvimento institucional dos municípios que não disponham de
capacidade de planejamento próprio;

VIII - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios
semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;

IX - aprovar os relatórios semestrais de avaliação de execução do Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado e de seus respectivos programas e
projetos;

X - aprovar o regulamento de constituição da Agência de
Desenvolvimento.

Art. 29 - A Agência de Desenvolvimento Metropolitano - AGEM -,
subordinada diretamente ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano, terá as seguintes atribuições:

- elaborar e propor o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
II - promover a implementação de planos, programas e projetos de

investimento estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado;

III - elaborar e propor, de forma permanente, estudos técnicos com
objetivos, metas e prioridades de interesse regional, compatibilizando-os
com os interesses do Estado e dos municípios integrantes da região
metropolitana;

IV - propor normas, diretrizes e critérios para assegurar a
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compatibilidade dos planos diretores dos municípios integrantes da
Região Metropolitana de Belo Horizonte com o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado, no tocante às funções públicas de interesse
comum;

V - manter permanente avaliação e fiscalização da execução dos planos
e programas aprovados para a região metropolitana;

VI - articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais e
internacionais, objetivando a captação de recursos de investimento ou
financiamento para o desenvolvimento integrado da Região Metropolitana
de Belo Horizonte;	

O
VII - articular-se com os municípios integrantes da Região Metropolitana

de Belo Horizonte, com os diversos órgãos e entidades federais e
estaduais e com as organizações privadas, visando à conjugação de
esforços para o planejamento integrado e a execução de funções
públicas de interesse comum;

VIII - assistir tecnicamente os municípios integrantes da Região
Metropolitana de Belo Horizonte;

VIII - fornecer suporte técnico e administrativo à Assembléia
Metropolitana e ao Conselho Deliberativo;	 O

IX - estabelecer intercâmbio de informações com organizações públicas
ou privadas, nacionais ou internacionais, na sua área de atuação;

XI - proceder a diagnósticos da realidade local e de âmbito
metropolitano, com vistas a subsidiar o planejamento metropolitano;

XII - constituir e manter banco de dados com informações atualizadas
necessárias ao planejamento e à elaboração dos programas e planos a
serem desenvolvidos.

Parágrafo único - A Agência de Desenvolvimento será composta por
diretoria executiva e corpo técnico fixados na forma de regulamento.

Art. 30 - O estabelecimento das diretrizes da política tarifária obedecerá
aos seguintes princípios:

- continuidade dos serviços de transporte coletivo;
11 - partilha dos benefícios e dos recursos comunitários compensatórios;
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III - condições socioeconômicas dos usuários;
IV - justa remuneração pelos serviços prestados.
§ 1° - O Conselho Deliberativo estabelecerá a forma e manutenção das

tarifas sociais.
§ 20 - A gratuidade do serviço público ou função pública de interesse

comum só poderá ser concedida, ampliada ou estendida mediante
indicação da correspondente fonte de custeio.

Capitulo IV
Da Região Metropolitana de Belo Horizonte

Art. 31 - A Região Metropolitana de Belo Horizonte é integrada pelos
Municípios de Belo Horizonte, Betim, Caeté, Confins, Contagem,
Esmeraldas, lbirité, Igarapé, Lagoa Santa, Mateus Leme, Nova Lima,
Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, e
Vespasiano.

Art. 32 - O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano de
Belo Horizonte será composto por:

- um representante do Poder Executivo Estadual;
II - um representante do Poder Executivo Municipal de cada um dos três

municípios mais populosos;
III - dois representantes do Executivo Municipal dos demais municípios

que compõem a Região Metropolitana de Belo Horizonte, indicados por
estes;

VI - um representante da sociedade civil organizada.
Parágrafo único - A indicação do representante da sociedade civil

organizada será estabelecida mediante regulamento.
Art. 33 - O Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo

Horizonte é constituído pelos Municípios de Barão de Cocais, Belo Vale,
Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, lnhaúma, Itabirito, ltaúna, Moeda,
Pará de Minas, Prudente de Morais, Santa Bárbara, São José da
Varginha, Sete Lagoas, Baldim, Branco, Florestal, Itaguara, ltatiaiuçu,
Jabuticatubas, Juatuba, Mário Campos, Matozinhos, Nova União, Rio
Acima, Rio Lapa, Sarzedo, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, e
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Taquaraçu de Minas.
Art. 34 - A integração, para efeito de planejamento, organização e

execução de funções públicas de interesse comum dos municípios:que
compõem o Colar Metropolitano, se fará por meio de resoluçãd do
Conselho Deliberativo da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Capítulo 
Da Região Metropolitana do Vale do Aço

Art. 35 - A Região Metropolitana do Vale do Aço é integrada pelos
municípios de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e
Timóteo.

Art. 36 - O Colar Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Aço
é constituído pelos Municípios de Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente,
Braúnas, Bugre, Córrego Novo, Dom Cavati, Dionísio, Entre-Folhas, lapu,
Ipaba, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, Periquito, Pingo
D'Agua, São José do Goiabal, São João do Oriente, Sobrália e Vargem
Alegre e integram o planejamento e a execução das funções públicas de
interesse comum.

Art. 37 - A integração, para efeito de planejamento, organização e
execução das funções públicas de interesse comum dos Municípios que
compõem o Colar Metropolitano, se fará por meio de resolução da
Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Aço,
assegurada a participação do município diretamente envolvido no
processo de decisão.	

OArt. 38 - O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano do
Vale do Aço será composto por:	 1

- um representante do Poder Executivo Estadual;
II - um representante do Poder Executivo Municipal dos municípios que

compõem a Região Metropolitana do Vale do Aço;
III - um representante do Poder Executivo Municipal dos municípios que

compõem o Colar Metropolitano do Vale do Aço, indicados por estes;
VI - um representante da sociedade civil organizada. 1

Parágrafo único - A indicação do representante da sociedade civil
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organizada será estabelecida mediante regulamento.
Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2004.
Roberto Carvalho - Chico Simões.
Justificação: A aprovação da Emenda à Constituição n° 41, dos

Deputados Roberto Carvalho e Chico Simões, reformulou
significativamente o capítulo que trata das regiões metropolitanas, das
aglomerações urbanas e das microrregiões. Tal reforma implica
necessariamente reformulação da legislação complementar sobre o
assunto. Com esse objetivo, estamos apresentando projeto de lei que tem
por objetivo compatibilizar a legislação existente, regulamentando as
modificações trazidas pela emenda constitucional.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos
Municipais e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c O art. 192, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.982/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Sagrado

Coração de Maria do Bairro Santa Cruz, no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

Sagrado Coração de Maria do Bairro Santa Cruz, com sede à Rua Raul
Soares, n° 77, no Município de Curvelo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2004.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Comunitária Sagrado Coração de Maria do

Bairro Santa Cruz, em Curvelo, foi criada em 913/85, sob forma de
sociedade civil, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, e caráter
beneficente e filantrópico.

A Associação tem por objetivo promover a união dos moradores do
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Bairro Santa Cruz, e possibilitar seu intercâmbio com outras
comunidades, coordenar a ação de trabalho e desenvolvimento
comunitário, proporcionando a integração de seus moradores, encontrar
soluções para problemas locais, reunir material, recursos humanas e
assistenciais para executar programas de desenvolvimento integrado da
comunidade, proporcionar atividades sociais, recreativas, esportivs e
culturais aos associados, entre outras finalidades.

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

PROJETO DE LEI N° 1.983/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores

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

dos Moradores do Jardim América, com sede no Município de Curvelo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2004.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Jardim

América, de Curvelo, fundada em 9/8/2000, é sociedade civil sem., fins
lucrativos, apartidária, autônoma e com personalidade jurídica própri.

A Associação tem por objetivos: combater a fome e a pobeza,
realização de cursos profissionalizantes, bem como o plantio de hortas
domiciliares e comunitárias e o incentivo de produção e criação de
fabriquetas; proteger e assistir às famílias carentes nas áreas de saúde,
educação, habitação e assistência social; proteção a família com
programas de atenção à maternidade, à criança, ao adolescente e ao
idoso; congregar órgãos e pessoas interessadas na melhoria das
condições sócio-econômicas da comunidade; a defesa do consumidor;
divulgação do esporte e da cultura através de promoções desportivas e
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culturais; defesa do meio ambiente; firmar convênios com associações
congêneres, órgãos públicos, entidades municipais, estaduais e federais
e autarquias, entre outros objetivos.

A Associação Comunitária dos Moradores do Jardim América tem
realizado um dignificante trabalho, desenvolvendo ações de assistência
social.

- 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° 1.984/2004
Declara de utilidade pública a Assistência Social Bom Pastor, com sede

no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Assistência Social Bom

Pastor, com sede no Município de Curvelo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2004.
Doutor Viana
Justificação: A Assistência Social Bom Pastor de Curvelo, fundada em

12/10/81, é sociedade civil sem fins lucrativos, autônoma e com
personalidade jurídica própria.

A Associação tem por objetivos o combate à fome e à pobreza;
proteção da saúde, da família, da maternidade, da infância e da velhice;
congregação de órgãos e pessoas interessadas na melhoria das
condições de vida da comunidade; promoção e assistência social;
divulgação do esporte e da cultura; realização de promoções desportivas
e sociais visando à integração entre as pessoas; participação nas
resoluções e nos trabalhos propostos pela União Municipal das
Associações Comunitárias e na defesa do consumidor.

A Assistência Social Bom Pastor tem realizado um dignificante trabalho,
desenvolvendo ações de assistência social.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, dc o
art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.985/2004
Institui a Semana de Conscientização do Tratamento da Doença de

Alzheimer e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Semana de Conscientização do Tratamento da

Doença de Alzheimer, a ser realizada anualmente na segunda semanb do
mês de junho.

Art. 20 - Na data instituída por esta lei, o Estado promoverá campanhas
e palestras em escolas e repartições públicas para esclarecer a
sociedade e, especificamente, as famílias dos portadores da doença
sobre o mal de Alzheimer.

Parágrafo único - Nas campanhas e palestras de que trata o "caput", o
Estado priorizará a participação de familiares dos portadores do mal de
Alzheimer e desenvolverá instrumentos de informação sobre as fomas
de tratamento que visem minimizar os efeitos, e não, limitar a qualidade
de vida do portador.

Art. 30 - O Estado regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias
contados a partir da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de novembro de 2004.
Gilberto Abramo
Justificação: Uma em dez pessoas maiores de 80 anos deverá ser

portadora da doença de Alzheimer. A mesma probabilidade vale para 1
em 100 pessoas maiores de 70 e 1 em 1.000 pessoas maiores de 60
anos. Esta é a avaliação de 1999, feita pela Federação Espanhola de
Associações de Familiares de Enfermos de Alzheimer - AFAF. A doença
de Alzheimer acomete de 8 a 15% da população com mais de 65 anos
(Ritchie & Kildea, 1995).	

O
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A doença de Alzheimer é uma doença do cérebro que afeta a memória,
o raciocínio e a comunicação das pessoas. Esta doença é a causa mais
comum de demência, um termo geral para dificuldades progressivas da
memória e outras funções mentais. A demência era conhecida como
'senilidade" e considerada um sinal normal de envelhecimento. Hoje
sabemos que Alzheimer e outras formas de demência não fazem parte de
um envelhecimento normal.

Aprender sobre a doença de Alzheimer é a melhor maneira de ajudar a
pessoa doente e a si próprio. Trata-se de uma doença que provoca
mudanças nas áreas do cérebro que controlam a memória e o raciocínio.
E por este motivo que as pessoas portadoras da doença têm dificuldade
para viver uma vida normal.

As causas da doença ainda não são totalmente conhecidas, e,
atualmente, ela não tem cura. Mas cuidados apropriados podem ajudar o
paciente a viver com conforto por muitos anos.

Todos os tipos de pessoas estão sujeitos a essa doença. Nenhuma
profissão, nível de escolaridade ou raça está imune. Em casos raros, a
doença de Alzheimer pode ser uma doença familiar. Em outros, apenas
uma pessoa da família é afetada.

Os medicamentos podem melhorar os sintomas em alguns casos.
Alguns tipos de medicamento ajudam a melhorar a memória. Outros
tratam os sintomas como a agitação e a depressão. Os objetivos do
tratamento são dar conforto à pessoa doente e fazê-la aprender a lidar
com os sintomas.

Desta forma, ressalto a importância deste projeto de lei, que irá
beneficiar muitas famílias que às vezes nem sabem que têm um portador
de Alzheimer em casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.986/2004
Dispõe sobre a obrigatoriedade de serem afixados nas delegacias

policiais e nos demais órgãos das Secretarias de Estado de Segurança
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Pública, de Justiça e Direitos do Cidadão e de AdministrAção
Penitenciária, nas demais Secretarias de Estado, na rede de edsino
público e no meio de transportes coletivos urbanos, em painéis visíveis ao
público, os locais e o horário de funcionamento da Defensoria Pública,
bem como seus respectivos plantões, e dá outras providencias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1  - E obrigatória afixação, em painel visível ao público, dos locais

e dos horários de atendimento da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais, bem como seus respectivos plantões, nos seguintes órgãos:

- Delegacias de Polícia;
II - demais órgãos vinculados às Secretarias de Estado de Segurança

Pública, de Justiça e Direitos do Cidadão, de Administração Penitenciária;
III - fóruns e Tribunais de Justiça;
IV - demais Secretarias de Estado, escolas públicas estaduais;
V - terminal rodoviário.
Art. 20 - O Poder Executivo terá prazo de sessenta dias para aplicar o

disposto no art. 1° desta lei.	 II
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões , 29 de novembro de 2004.
Gilberto Abramo
Justificação: O sentido de cidadania pressupõe o exercício pleno de um

sistema de direitos e garantias previstos na Constituição Federal de 988
e na legislação infraconstitucional. Para a defesa e a garantia de direitos,
a sociedade necessita de instrumentos, colocados à sua disposição, não
apenas no âmbito legal, mas também em relação a sua
operacionalização. Nesse sentido, a Defensoria Pública representa um
instrumento para a conquista da cidadania e de direitos e deve bstar
colocada nitidamente à disposição do cidadão.

A garantia individual e coletiva de assistência jurídica gratuita à
população necessitada, estabelecida na Constituição Federal, foi uma
das conquistas sociais resultantes do processo de participação popular
que ocorreu na Assembléia Nacional Constituinte; entretanto, uma grande
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parte da população não tem acesso a essa informação nem ao menos
sabe onde está localizada a Defensoria Pública em sua cidade.

A democratização da justiça assume importância vital na garantia do
valor universal da justiça social. Genericamente, pode-se afirmar que,
para a maioria da população brasileira, a justiça é um tabu, algo muito
distante e inacessível. De fato, várias questões acabam por levar o
cidadão a desacreditar na justiça, ou seja, no espaço institucionalizado
para dirimir conflitos. Entre essas questões, destaca-se que, para o
cidadão ingressar com ações na justiça, reivindicando direitos ou se
defendendo, deve possuir meios financeiros para custear um advogado.
Nesse sentido, o movimento de acesso à justiça promovido pela
Defensoria Pública tem apresentado uma importante expressão na
transformação do pensamento jurídico e das reformas normativas e
institucionais.

Eis os dispositivos constitucionais que estão relacionados com a
atuação da Defensoria Pública:

"Art. 50 -	.................................
LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos

acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ele inerentes.

LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos;

Art. 134 - A Defensoria Pública é instituição essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa,
em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 50, LXXIV.

Parágrafo único - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da
União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais
para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na
classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada
a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da
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advocacia tora das atribuições institucionais.

Competência
- promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as partes' em

conflito de interesses;
II - patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública;
III - patrocinar ação civil;
IV - patrocinar defesa em ação penal;
V - patrocinar defesa em ação civil e reconvir;
VI - atuar como Curador Especial, nos casos previstos em lei;
VII - exercer a defesa da criança e do adolescente;
VIII - atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários,

visando a assegurar à pessoa, sob quaisquer circunstâncias, o exercício
dos direitos e das garantias individuais;

IX - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla
defesa, com recursos e meios a ela inerentes;

X - atuar junto aos Juizados Especiais de Pequenas Causas;
XI - patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado;".
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos

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

PROJETO DE LEI N° 1.987/2004
Estabelece diretrizes para as ações do Estado na prevenção e na

redução de danos causados à saúde pelo uso constante de substâncias
causadoras de dependência química.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As ações do Estado relativas à prevenção, tratamento,

recuperação e reinserção social do dependente químico, executadds no
âmbito do Sistema único de Saúde - SUS -' planejadas e coordenádas
pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes,' nos
termos do art. 2°, III, da Lei Delegada n° 58, de 29 de janeiro de 2003,
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obedecerão às seguintes diretrizes:
- ênfase nas ações sociais de prevenção, por meio de:

a) campanhas permanentes de orientação e aconselhamento sobre os
riscos decorrentes do uso de substâncias químicas causadoras de
dependência;

b) campanhas permanentes de orientação para a prevenção do
contágio de doenças transmissíveis associadas ao uso de drogas, em
especial a AIDS e a hepatite;

c) parceria com entidades governamentais, organizações não
governamentais, instituições educacionais e empresas privadas;

li - ênfase na promoção da capacitação técnica dos profissionais de
saúde da rede pública estadual;

- respeito à liberdade individual e preservação do sigilo dos dados
pessoais de usuários, nos limites da lei.

Art. 20 - O inciso VI do art. 3 0 da Lei n° 12.296, de 13 de setembro de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3°- ()
VI -- distribuição gratuita de preservativos, de seringas e de outros

materiais descartáveis indispensáveis à prevenção das doenças".
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2004.
Ricardo Duarte
Justificação: Este projeto de lei pretende apontar algumas diretrizes que

deverão contribuir para a adoção de uma política efetiva do Governo do
Estado em relação à redução de danos aos usuários de drogas, tendo
como referência prioritária o enfoque da questão como problema de
saúde pública. Tal concepção implica na adoção de medidas que visem
minimizar os danos à saúde provocados pelo uso de drogas, lícitas e
ilícitas.

O grave problema do uso indevido de drogas, verificado nas últimas
décadas, ganhou proporções tão sérias que hoje é um desafio à saúde
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pública no País, refletido nos demais segmentos da sociedade por sua
relação comprovada com os agravos sociais, tais como: acidentes de
trânsito e de trabalho, violência domiciliar e crescimento da criminalidade.

O Ministério da Saúde vem definindo estratégias que visam ao
fortalecimento da rede de assistência aos usuários de álcool e outras
drogas, com ênfase em sua reabilitação e reinserção social. Nesse
contexto é fundamental a ampliação da rede ambulatorialo
fortalecimento de iniciativas municipais e estaduais que propiciem a
criação de equipamentos intensivos e intermediários entre o tratamento
ambulatorial e a internação hospitalar, com ênfase nas ações de
reabilitação psicossocial dos pacientes. Cabe ressaltar o esforço
realizado pelo Ministério da Saúde, em apoio ao Congresso
Nacional, com a emissão de pareceres técnicos sobre os projetos de leis
que visam ao incremento da legislação sobre drogas vigente no País..

E importante que semelhante preocupação faça parte da política de
saúde de Minas. Lembramos aqui o papel do Estado no Sistema único de
Saúde, cabendo-lhe ser o gestor e o regulador das políticas e ações de
saúde e tendo a importante missão de planejar, organizar e regulàr as
relações de atenção à saúde entre os municípios. Torna-se
particularmente importante a preocupação com a capacitação dos
profissionais de saúde da rede pública estadual para lidar com a difícil
questão das drogas.

Este projeto pretende ser também uma contribuição à Frente
Parlamentar Antidrogas que se articula nesta Casa, visando promover um
amplo debate sobre as diretrizes para uma política estadual sobre o tema.

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

PROJETO DE LEI N° 1.988/2004
Cria o Fundo Estadual de Incentivo ao Ensino Superior, institui o crédito

educativo estadual e dá outras providências
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:.
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AI. 1° - Fica criado o Fundo Estadual de Incentivo ao Ensino Superior,
com o objetivo de viabilizar o acesso e a permanência, em cursos de
nível superior, a estudantes aptos a matricular-se em cursos de
graduação, no Estado.

Parágrafo único - O prazo de vigência do Fundo é de vinte anos,
contados da data de sua efetiva instalação.

AI. 2° - Constituem receitas do Fundo:
- dotações consignadas no orçamento do Estado e créditos adicionais;

II - transferências orçamentárias provenientes de outras entidades
públicas;

III - doações, auxílios e contribuições que lhe forem destinados;
IV - o produto da renda líquida de concursos de prognósticos referentes

às extrações especiais, que poderão ser realizadas pelo Poder Executivo
no Programa de Concursos de Prognósticos do Estado;

V - resultados de aplicações financeiras das disponibilidades
temporárias;

VI - outros recursos.
AI. 30 - O agente financeiro do Fundo é o Banco de Desenvolvimento

do Estado de Minas Gerais - BDMG.
§ 1°- A remuneração do agente financeiro não poderá exceder de 0,5%

(meio ponto percentual) da receita anual do Fundo.
§ 20 - O percentual máximo do Fundo a ser destinado às despesas

administrativas será definido a cada ano pelo Poder Executivo.
§ 30 - E vedada a utilização de recursos do Fundo para remuneração de

pessoal e encargos sociais.
AI. 40 - O Fundo tem como órgão gestor a Secretaria de Estado de

Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, à qual compete:
- coordenar a formulação das políticas e diretrizes gerais que

orientarão as aplicações do Fundo;
II - selecionar as entidades cujos alunos serão beneficiados com

recursos do Fundo, nos termos do regulamento;
III - coordenar, em articulação com os órgãos responsáveis pela
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execução dos programas e das ações financiados pelo Fundo, a
elaboração das propostas orçamentárias a serem encaminhadas para
inclusão no projeto de lei orçamentária anual, bem como em suas
alterações;

IV - prestar apoio técnico-administrativo para o funcionamento de
comissões tripartites a que se refere o art. 80;

V - dar publicidade, com periodicidade estabelecida, aos critérios de
alocação e de uso dos recursos do Fundo.

Art. 50 - Compõem o grupo coordenador do Fundo:
- um representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e

Ensino Superior;
II - um representante da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e

Tecnologia da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
III - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

Coordenação Geral;
IV - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;
V - um representante do Banco de Desenvolvimento do Estado de

Minas Gerais;
VI - um representante da União Estadual dos Estudantes de Minas

Gerais - UEE-MG
Art. 60 - O Fundo tem por finalidade o financiamento do Crédito

Educativo Estadual, que será concedido ao beneficiário que atender aos
seguintes critérios:

- estar matriculado ou apto a matricular-se em curso de graduação
universitária, no Estado;

II - comprovar, nos termos do regulamento, insuficiência de renda,
pessoal ou familiar, para o custeio de despesas com matrícula,
mensalidade e aquisição de material didático;

III - receber parecer favorável da Comissão Tripartite a que se refere o
art. 8°.

Art. 70 - A concessão será semestral e será renovada automaticamente,
salvo se verificadas as seguintes situações:
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- reprovação do beneficiário;
II - interrupção do curso pelo beneficiário;
III - comprovação da perda de quaisquer das condições previstas no art.

40 desta lei;
IV - parecer contrário da comissão tripartite a que se refere o art. 80.
Art. 80 - Cada entidade de ensino superior, assim entendidas as

faculdades isoladas, centros universitários e universidades, para os fins a
que dispõe esta lei, instituirá comissão tripartite para os fins de avaliação
de concessão e renovação do financiamento com recursos do Fundo,
com a seguinte constituição mínima:

- um representante dos alunos, eleito entre os seus pares;
- um representante da direção da unidade;
- um representante do órgão gestor.

§ 1° - Em qualquer composição, será assegurada a participação de, no
mínimo, 1/3 (um terço) para cada segmento.

§ 2° - O funcionamento da comissão será definido em regimento interno
próprio, por ela estabelecido e sujeito à homologação do órgão gestor.

Art. 90 - A concessão do benefício previsto no art. 7 0 observará as
seguintes condições mínimas:

- valor a ser concedido correspondente a, no máximo, 50% (cinqüenta
por cento) do valor da mensalidade;

II - reajuste monetário a ser definido pelo agente financeiro;
III - prazo de carência de até vinte e quatro meses, a contar da data da

conclusão do curso;
IV - pagamento do saldo devedor financiado em prazo não superior ao

tempo de utilização do benefício;
Parágrafo único - E vedada a exigência de fiança nas operações de que

trata esta lei.
Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei noventa dias após a

sua publicação.
Art. 11 - Esta lei entrará em vigor no exercício financeiro seguinte ao da

sua publicação.
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Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de novembro de 2004.
Ivair Nogueira e outros.
Justificação: A exemplo do Fundo de Incentivo ao Ensino Superior -

FIES-, criado pelo Governo Federal em 1999, visando financiar cursos de
graduação e ampliar as condições de acesso à educação de nível
superior, apresentamos nossa proposta no âmbito do Estado de Minas
Gerais.

Sugerimos uma nova política de expansão da oferta de nível superior
por meio da implantação do Fundo Estadual de Incentivo ao Ensino
Superior, cientes de que estaremos diretamente contribuindo para o
aumento da ascensão social de milhares de pessoas, bem como para o
incremento da competitividade na economia mineira e nacional.

Seja para instituições públicas, seja do setor privado, o Fundo
apresenta o desafio da criação de mecanismos para a concessão de
financiamento temporário para os estudantes no custeio das
mensalidades em instituições de ensino superior não gratuitas.

Com o envolvimento de representantes dos segmentos das Pastas da
Educação, Ciência e Tecnologia, Planejamento, Fazenda, do BDMG e da
LJEE, o Fundo terá a sustentação necessária para o seu crescimento
como instrumento efetivo de inserção de mais alunos nas instituições
estaduais.

Esclareça-se, por oportuno, que a matéria de que trata a proposição
não está relacionada no art. 66, III, da Constituição do Estado, que
estabelece o rol daquelas que são de iniciativa privativa do Governador,
sendo, portanto, passível de iniciativa do parlamento.

Afirme-se também que todos os requisitos previstos na Lei
Complementar n° 27, de 18/1/93, encontram-se satisfeitos, em especial
quanto ao aspecto formal da proposição.

Ponderadas essas situações, nós, Deputados que compomos a
Bancada do PMDB nesta Casa Legislativa, solicitamos aos nobres
colegas parlamentares o acolhimento do nosso projeto, somando fprças

rÁ



207

na luta pela conscientização da importância da educação com vistas ao
progresso contínuo da sociedade.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.721/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado

e consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Juiz
Cássio Azevedo Fontenelie por seu desempenho no cargo junto à P Vara
da Comarca de Januária. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 3.722/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
enviado ao Superintendente de Segurança e Movimentação Penitenciária
pedido de informações sobre as razões da transferência do sentenciado
Nabi da Silva da Penitenciária Nelson Hungria para a de Teófilo Otôni. (-
A Mesa da Assembléia.)

N° 3.72312004, da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de São João da
Lagoa pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município.

N° 3.724/2004, da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Serranópolis de
Minas pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município.

N° 3.725/2004, da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de São João das
Missões pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município.

N° 3.726/2004, da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Verdelândia
pelo transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa
desse município.

N° 3.727/2004, da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com a comunidade de Luislândia pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município.

N° 3.728/2004, da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Indaiabira pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.729/2004, da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de São Joãà da
Ponte pelo transcurso do aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Arlen Santiago. Anexe-se ao Requerimento
n°3.645/2004, nos termos do § 2 0 do art.173 do Regimento Interno.)

N° 3.730/2004, da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Taiobeiras , 1 pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (. Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado João Bittar. Anexe-se ao Requerimento n° 3.540/2004, nos
termos do § 20 do art.173 do Regimento Interno.)

N° 3.731/2004, da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Janaúba pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado João Bittar. Anexe-se ao Requerimento n° 3.518/2004, nos
termos do § 20 do art.173 do Regimento Interno.)

N° 3.732/2004, da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Pintópolis' pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado João Bittar. Anexe-se ao Requerimento n° 3.531/2004, nos
termos do § 20 do art.173 do Regimento Interno.)

N° 3.733/2004, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja inserido
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nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de Senhora
do Porto pelos 51 anos de sua emancipação. (- Semelhante proposição
foi apresentada anteriormente pelo Deputado João Bittar. Anexe-se ao
Requerimento n° 3.539/2004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 3.734/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja inserido nos
anais da Casa voto de aplauso ao jornal "O Tempo" pelo 81 aniversário de
sua fundação. (-À Comissão de Transporte.)

N° 3.735/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja inserido nos
anais da Casa voto de aplauso à EMATER-MG pelo 56° aniversário de
sua fundação e pelo Dia da Extensão Rural. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria Resende. Anexe-se
ao Requerimento n° 3.525/2004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 3.736/2004, do Deputado Leonardo Moreira em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Júlio César de Azevedo
Braga, pelo brilhante trabalho desenvolvido na Superintendência da
Companhia Brasileira de Transporte Urbano - CBTU. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 3.737/2004, do Deputado Leonardo Moreira em que solicita seja
formulado voto de congratulações com Dom Walmor de Oliveira Azevedo,
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, pelos brilhantes serviços
prestados em seu primeiro ano à frente da Arquidiocese de Belo
Horizonte. (- A Comissão de Educação.)

N° 3.73812004, do Deputado Leonardo Moreira em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o jornal "O Tempo", pelo
transcurso do 80 aniversário de sua fundação. (- Semelhante proposição
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Doutor Viana. Anexe-se ao
Requerimento n° 3.734/2004, nos termos do §2° do art.173 do Regimento
Interno.)

N° 3.739/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Renato Martins Jacob, pela
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de Alçada. (-À Comissão de

Moreira, em que solicita l,seja
Sr. Márcio Fagundes pelo 81

aniversário de sua coluna "Márcio Fagundes", publicada no jornal "Hoje
em Dia".

N° 3.741/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita, seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Fagundes Murta pelo 25°
aniversário de sua coluna "Uma coluna por um", publicada no jornal
"Diário da Tarde". (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N4° 3.742/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita: seja
formulado voto de congratulações com a Deputada Maria José Haueisen
por sua eleição para o cargo de Prefeita de Teófilo Otoni.

N° 3.743/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicitaseja
formulado voto de congratulações com o Deputado Alberto Bejani por sua
eleição para o cargo de Prefeito de Juiz de Fora.

N° 3.744/2004, do Deputado Leonardo Moreira em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Deputado Sidinho do Ferrotaco
por sua eleição para o cargo de Prefeito de São João dei-Rei.

N° 3.745/2004, do Deputado Leonardo Moreira em que solicitaj seja
formulado voto de congratulações com o Deputado Chico Simões por sua
eleição para o cargo de Prefeito de Coronel Fabriciano.

N° 3.746/2004, do Deputado Leonardo Moreira em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Deputada Marília Campos por
sua eleição para o cargo de Prefeita de Contagem.

N° 3.747/2004, do Deputado João Bittar, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Deputado Federal Anderson Adautb por
sua eleição para o cargo de Prefeito de Uberaba. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.748/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Mauro Ricardo Machado
Costa, Presidente da COPASA-MO, por ter sido essa empresa agraciada

posse no cargo de Juiz do Tribunal
Administração Pública.)

N° 3.740/2004, do Deputado Leonardo
formulado voto de congratulações com
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com o Prêmio Mineiro de Qualidade na Faixa Ouro. (- À Comissão de
Meio Ambiente.)

N° 3.749/2004, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Mauro Ricardo Machado
Costa, Presidente da COPASA, pela lisura, competência e
profissionalismo e transparência com que vem administrando essa
empresa. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Requerimento n° 3.748/2004,
nos termos do § 20 do art.173 do Regimento Interno.)

N° 3.750/2004, da Bancada do PFL, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente da República para que acolha proposta do Governo de Minas
Gerais de estadualização das rodovias federais localizadas no Estado,
nos termos apresentados pelo Governador Aécio Neves. (- A Comissão
de Transporte.)

Da Bancada do PFL, solicitando que a TV Assembléia promova debate
sobre a estadualização das rodovias federais localizadas no Estado, com
a participação das autoridades que menciona. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Antonio Carlos Andrada, solicitando seja realizada
audiência da Comissão de Fiscalização Financeirae Orçamentária para
apreciação do Projeto de Lei Complementar n° 5212004, que altera
dispositivos da Lei n° 869, de 5/7/52.

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 receceber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de Varzelândia pelo
transcurso do aniversário de sua emancipação.

Da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de Lassance pelo
transcurso do aniversário de sua emancipação.

Da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja formulado voto de
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congratulações com a comunidade do Município de Buenópolis pelo
transcurso do aniversário de sua emancipação.

Da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de Várzea da Palma
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Verificando o Plenário, acho que não há

quórum para a continuação dos trabalhos. Solicito a V. Exa. que encerre,
de plano, a reunião.

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

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Portanto,

há quórum para a continuação dos trabalhos.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ricardo Duarte.
O Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, telespectadores, funcionários desta Casa e dekais
presentes, hoje, dia P11212004, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS.
Ele foi instituído pelas Nações Unidas em 1987 para marcar a luta contra
essa doença, que ainda é uma epidemia mortal e ameaça os povos,
principalmente os mais pobres e mais sofridos seres humanos.

O Dia Mundial de Luta contra a AIDS foi criado como data-símbolo de
uma luta iniciada há 24 anos contra essa epidemia mundial, que hoje
atinge mais de 39 milhões de pessoas.

No Brasil, existem cerca de 600 mil portadores do vírus da AIDS. Na
década de 80, nós, profissionais da saúde, enfrentamos o início dessa
terrível doença e sabemos como foi difícil conviver com a falta de
informação, a ausência de medicamentos, a falta de uma política pública
de combate à AIDS. Convivemos com a morte precoce nos primeiros
meses após o diagnóstico, provocando grande sofrimento para os
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doentes, as famílias e a equipe de saúde. Enfrentamos também o grave
preconceito contra a doença e os doentes.

Hoje, mais de 20 anos depois, a política brasileira de combate ao HIV é
modelo internacional e combina a cobertura de atendimento médico e
distribuição gratuita de medicamentos pelo SUS com fortes campanhas
de prevenção.

No Brasil, o "slogan" "Mulher: sua história é você quem faz" marcará a
campanha nacional que o Ministério da Saúde está desencadeando para
tentar conter o avanço da epidemia, que atinge principalmente as
mulheres, que já são a metade dos infectados no País, especialmente
entre as mais jovens. Esse trabalho vem apresentando resultados
positivos como redução quase a zero dos casos de transmissão por
transfusão sangüínea, a partir do controle rigoroso nos hemocentros de
todo o País.

Na infância, a principal causa da doença é a transmissão de mãe para
filho, durante a gravidez, no parto ou durante o aleitamento. Já são quase
10 mil casos notificados de infecção em crianças com menos de 5 anos
de idade.

Para reduzir a transmissão vertical do HIV, o SUS, que já distribui os
medicamentos anti-retrovirais, também passou a custear testes para o
HIV em gestantes, o inibidor da lactação e o leite artificial para crianças
expostas do nascimento até 6 meses.

O perfil epidemiológico da doença vem mudando ao longo dos anos. Na
década de 80, quando iniciou a epidemia da AIDS, a maioria dos
portadores da doença era homem e homossexual.

O resultado positivo do trabalho de informação realizado fez com que a
transmissão de AIDS entre os homossexuais tivesse significativa
redução. Em 1998, a relação sexual com pessoa do mesmo sexo foi
responsável por 30% dos casos diagnosticados. Em 2004, esse índice
caiu para 25%.

Se na década de 80 eram os homossexuais o principal grupo de risco,
na década de 90 os heterossexuais passaram a liderar esse triste
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"ranking" da epidemia da AIDS no País e são responsáveis por mais de
70% das transmissões.

A AIDS cresce entre os heterossexuais e, atualmente, o contágio por
relação heterossexual também é a principal causa de transmissão da
doença entre as mulheres de 13 anos ou mais. Entre as mulheres, qiiase
90% dos novos casos de contaminação se dão por via sexual.

A proporção de casos entre homens e mulheres no começo da década
de 80 era de 16 casos para 1. Hoje a proporção é de dois casos para um,
tendendo a se igualar nos próximos anos. Entre 1998 e 2003, houve um
aumento na incidência da doença na população feminina acima dos 30
anos. E a chamada feminização da doença.	

OOs usuários de drogas injetáveis fazem parte de um dos grupos mais
vulneráveis à epidemia de AIDS. O número de infectados por meio de
seringas e agulhas contaminadas no mundo atinge cerca de 13 milhões
atualmente.

Em algumas regiões do Brasil, mais da metade dos novos casos de
AIDS ocorrem em usuários de drogas. A boa notícia são os programas de
redução de risco adotados por alguns Estados, os quais, em breve, serão
também tratados pelo Governo Federal.

Representantes dos Ministérios da Saúde e da Justiça, da Casa Civil e
da Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD - estão em fase final de
elaboração de um decreto que deverá regulamentar a política de redução
de danos no Brasil.	 O

Aqui, na Assembléia Legislativa, apresentei um projeto que trata da
redução de danos, direcionando o tratamento de usuários de drogas para
uma abordagem mais flexível, realista e pragmática. Com uma política
pública voltada para redução de danos, teremos com certeza, entre os
usuários de drogas injetáveis, a diminuição significativa da contaminação
pelo vírus HIV.

Desde 1980, quase 40 mil adolescentes e jovens entre 13 e 24 anos se
contaminaram com o vírus HIV no Brasil. Atualmente, mais da metade de
todas as novas infecções por HIV ocorrem entre jovens de 15 a 24 anos
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de idade, e estima-se que existam 12 milhões de jovens infectados no
mundo.

Os dados mostram que é preciso ampliar a informação para essa faixa
etária, com orientação sexual, especialmente entre as mulheres
adolescentes. A distribuição de preservativos nas escolas e a educação
sexual, por meio do Programa Saúde e Prevenção nas Escolas, são
programas governamentais para a educação e a redução da
contaminação.

Senhores e senhoras, hoje convivemos com dificuldades que vão além
da distribuição de medicamentos e da disponibilização de camisinhas
para o público. E necessário que haja adesão das pequenas cidades ao
programa para que ele realmente chegue até a população, pois é lá que
há dificuldade de se fazer chegar a prevenção. E o fenômeno da
interiorização da AIOS.

A maior incidência ainda ocorre nas Capitais e nas cidades-pólos, mas
Minas Gerais, por exemplo, já registra casos de AIDS em 580 municípios.
Ano a ano tem aumentado o número de casos nas cidades do interior.
Belo Horizonte hoje possui 5.992 casos registrados; Uberlândia registra
933 casos; e Uberaba registrou 929 casos até dezembro de 2003. Em
Araguari foram 249 casos; em ltuiutaba, 168 registros. No Pontal do
Triângulo já existem cerca de 500 casos notificados.

Além dos números oficiais, é preciso acrescentar ainda a subnotificação
já detectada. No interior dos Estados, o problema não é a falta de
medicamento, mas a falta de uma maior adesão ao serviço de saúde
especializado em AIDS, além da falta de profissionais com formação
adequada dispostos a assumir essa causa.

Para tentar mudar esse quadro, o Ministério da Saúde lançou
campanha de prevenção da transmissão vertical da sífilis e do HIV para
mulheres grávidas. E a tentativa de promover a melhoria da qualidade do
pré-natal, incentivando profissionais da saúde a oferecer os testes para
diagnosticar e, quando houver casos, tratar a mãe, evitando a infecção do
bebê. Os dois exames são gratuitos na rede pública de saúde.
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Estima-se que, neste ano, já existam no Brasil cerca de 15 mil
gestantes infectadas pelo vírus HIV. Se todas forem diagnosticadas e
tratadas com uso de combinação de medicamentos anti-retrovirais,
poderemos impedir a transmissão vertical a partir de todas elas. No 'baso
do HIV, quando a mãe não recebe o tratamento, o bebê pode nascer
infectado com o vírus.	 II

O Brasil possui mais de 1/3 dos casos de HIV registrados na América
Latina, mas é preciso ressaltar que o programa de prevenção e
tratamento da doença adotado no País é elogiado no relatório do
Programa Conjunto das Nações Unidas sobre I-IlV-AIDS.

A partir de todas essas ações de saúde pública, um dos resultados
obtidos foi o aumento da expectativa de vida dos portadores do HIV. Em
1995, a sobrevida, que era de apenas um ano e meio, passou a ser de,
mais ou menos, cinco anos. Além disso, é preciso ressaltar qbe o
Governo brasileiro tem dado um belo exemplo ao apoiar o povo africano
no combate à AIDS. Mais da metade dos casos dessa doença no mundo
foram registrados no continente africano. No Brasil, além das mulheres,
os negros estão entre os mais infectados.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Ricardo Duarte,
cumprimento-o e ofereço o meu testemunho do seu trabalho à frente da
Comissão de Saúde, em todas as questões relativas à saúde públicà, em
especial pelo tema que V. Exa. aborda neste Dia Mundial de Combate à
AIDS. Traz a todos uma questão que deve estar sempre presente na vida
de cada cidadão que tem o compromisso com o próximo, com a
valorização da vida e com essa luta, a fim de vencermos essa donça,
que, além de nos fazer sofrer pelas razões letais de que se reveste, traz
consigo o estigma do preconceito e simboliza as desigualdades sociais.
Não apenas na Africa, mas também em praticamente todo o mundo, isso
faz parte da convivência entre os homens.

Nós, que acreditamos na construção de uma sociedade mais justa,
fraterna e igualitária, não podemos, em momento algum, nos acomodar
enquanto não verificarmos que situações como essas podem e !serão
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superadas. O alento chega com o anúncio de que uma vacina começa a
indicar melhora e com o comentário sobre a ampliação da sobrevida, que
já é uma realidade. O trabalho de vanguarda do Governo brasileiro
avançou na assistência aos portadores do HIV. Isso tudo serve de alento
e de estímulo, mas, acima de tudo, nós, parlamentares, temos de estar
atentos para continuar lutando, não apenas para vencermos esse mal,
mas também para extinguirmos as desigualdades, os preconceitos e as
injustiças que ainda existem entre nós. Parabéns, Deputado Ricardo
Duarte, pelo belo trabalho que V. Exa. vem desenvolvendo nesta Casa.

O Deputado Ricardo Duarte - Obrigado, Deputado Domingos Sávio.
Além do preconceito que causa enorme sofrimento, a AIDS tem causado
aumento das desigualdades no Brasil e no mundo, por estar cada vez
mais ligada à pobreza e às pessoas marginalizadas.

O Brasil mostra ao mundo que, além da educação e da informação, é
preciso também fortalecer a solidariedade entre os povos. Todos nós
devemos nos engajar na luta para reduzir a contaminação pelo HIV, que
continua provocando doença, morte e grande sofrimento. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

imprensa, funcionários da Casa e telespectadores da TV Assembléia, na
condição de médico, faço coro com o colega que me antecedeu,
reforçando que hoje, 1 0/12/2004, comemora-se o Dia Mundial da Luta
contra a AIDS. Essa luta tem de ser de todos, pois considero esse tema
um flagelo para a humanidade e um perigo para o futuro bem-estar de
toda a sociedade. Neste dia, uno minha voz à de milhares de cidadãos de
todo o mundo, procurando alertar, informar e conscientizar a população
sobre as armadilhas que o destino pode pregar aos jovens e aos adultos
que não se prevenirem contra a AIDS.

No Brasil, passos significativos foram dados. Tivemos progressos,
avançamos muito nas últimas décadas; no entanto, ainda convivemos
com o preconceito e a falta de informações. Quero reafirmar o quanto é
importante o papel que nós, representantes do povo, eleitos pelo povo,
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podemos prestar aos moradores de nossas bases eleitorais. Meus
colegas Deputados, mesmo aqueles que não são médicos devem se
empenhar para levar informações sobre os males da AIDS a todo's' os
municípios e localidades de Minas Gerais. Em minha região de atuação,
faz muitos anos que realizo palestras sobre doenças sexualmente
transmissíveis, incluindo a AIDS. Em todas as ocasiões, o público se
interessa muito, especialmente os mais jovens. Em nosso Estado, em
2001, havia a incidência da AIDS em 500 cidades; hoje, a doença já
atinge 580 municípios, num total de mais de 19 mil pessoas intectadàs. A
desinformação constitui, atualmente, um dos maiores empecilhos para a
prevenção da doença. Portanto, nobres colegas, vocês podem contribuir
para o controle dessa epidemia informando-se sobre ela e divulgando as
informações para o maior número de pessoas possível.

De 1980 a 2003 foram mais de 300 mil casos registrados em nosso
País. Segundo o Ministério da Saúde, ocorreu uma diminuição de26%
em relação ao ano de 1988, mas, mesmo assim, no ano passado foram
diagnosticados cerca de 20 mil novos casos.

Um dado que nos deixa preocupados é o alto crescimento de
contaminação entre as mulheres. Segundo a Organização Mundial de
Saúde - OMS -, na década de 80 do século passado, para cada 17 casos
de AIOS, somente um caso era do sexo feminino. Em 2003, uma mulher
infectada para dois homens infectados. Apelo para que todos nós, unidos,
contribuamos para a diminuição desse mal que assola nossa sociedade e
que, até este momento, não tem cura.

Quero também, desta tribuna, parabenizar a decisão da Justiça Federal
que concedeu liminar contra a colocação do projeto de transposição do
rio São Francisco na pauta da reunião do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos-CNRH -, ontem, dia 30/1112004. Estou comemorando, essa
atitude, pois sou contra a transposição do rio São Francisco da maneira
proposta pelo Governo Federal. Antes de se realizar a transposição,
continuo a defender sua completa revitalização. Faço parte da comissão
que analisa essa transposição. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
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São Francisco - CBHSF - restringiu a transposição ao abastecimento
residencial e ao consumo de animais. Entretanto, o Governo Federal
insiste na aprovação do projeto de US$1.500.000.000,00 para a
transposição do mesmo, contrariando estudiosos, ambientalistas, ONGs,
o Governo de Minas, além desta e de outras Casas Legislativas de tantos
Estados do próprio Nordeste.

Afinal de contas, são mais de 500 cidades localizadas às margens do
São Francisco, os quais, em sua maioria, não possuem rede de esgoto.
Precisamos cuidar desse bem inigualável que é o rio São Francisco, que
nasce em nosso Estado, na serra da Canastra, e banha mais quatro
Estados brasileiros. Por esse motivo, também é chamado Rio da
Integração Nacional.

Quero também expressar o meu contentamento pela magnífica atitude
do Governo Aécio Neves, que irá pagar a verba retida para quem tem
direito ao valor de até R$3.000,00, já no contracheque de dezembro. Uma
outra parte de servidores, que têm montantes acima de R$3.000,00,
começará a receber, parceladamente, em janeiro de 2005. Essa ação do
Governo mineiro é justa e veio corrigir pendências com uma grande
maioria dos servidores da educação, especialmente os professores.
Estou feliz porque, no decorrer dos anos, foram inúmeros os servidores
que procuraram o meu gabinete em busca da minha intercessão pelo
merecido pagamento de suas verbas retidas. São anos de trabalho,
reivindicações, e nossa luta foi vitoriosa. Parabéns.

Quero ainda levar minhas congratulações ao jornalista Oswaldo Freire,
de Brasília, que comemorou, em outubro passado, 13 anos de veiculação
de sua coluna Capital Federal em mais de 30 jornais de Minas Gerais,
totalizando mais de 100 jornais em todo o Brasil. Na Grande Belo
Horizonte, sua coluna circula no conceituado jornal "Diário do Comércio".
A coluna Capital Federal divulga assuntos variados aos seus leitores,
especialmente acontecimentos de Brasília e das Casas Legislativas
estaduais. Parabéns pelo sucesso.

Para finalizar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez manifesto
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minha preocupação com as estradas, visto que se aproxima o período
das chuvas. O avanço na correção da situação caótica das estradas,
principalmente as mineiras, é preocupante. Mas confiamos no Mirstro
Alfredo Nascimento e em toda a sua equipe, principalmente no Diretor-
Presidente do DNIT, Alexandre Silveira, nosso conterrâneo, e no Diretor-
Superintendente do DNIT de Minas Gerais, Dr. Gelson. Tenho certeza de
que eles estão empenhados, com seriedade e comprometimento, não só
nas questões do Brasil como um todo, mas fundamentalmente nas que
dizem respeito à Minas Gerais, já que por Minas passa a maiori& das
estradas federais. Ao longo de tantos anos, pouco ou nada foi feito ara
melhorar a condição dessas estradas.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Doutor Viana.
Fico feliz em vê-lo na tribuna, trazendo para debate, como sempre, uma
discussão séria, reflexo do trabalho que V. Exa. vem desenvolvendo
durante tantos anos na Assembléia Legislativa. V. Exa. sempre esteve
preocupado com as questões que afetam o povo de Minas G4rais,
especialmente no que diz respeito às estradas.

Como V. Exa. mesmo disse, estamos nos aproximando do final do ano
e muitos mineiros estarão saindo de férias. Portanto, é muito importante
que o Governo Federal volte os seus olhos para Minas Gerais, para as
nossas estradas, para garantir a vida dos cidadãos de Minas Gerais que
trafegarão nessas estradas.	

OEste aparte é para cumprimentar V. Exa. por trazer, mais uma vez, um
tema relevante à tribuna da Assembléia Legislativa e também para
manifestar a minha alegria de vê-lo restabelecido, forte e, como sempre,
presente nesta Casa, na tribuna, lutando pelo povo de Minas Gerais. E
uma alegria vê-lo totalmente restabelecido. Obrigado pelo aparte.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço a sua interferência, como sempre,
brilhante.

Finalizo agradecendo aos colegas, às pessoas amigas da Assembléia,
sem distinção, que, pelo período de minha enfermidade, apoiaram-nos
com suas orações, com suas preces e com seus pensamentos positivos,
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não só aqui, mas em todas as cidades em que trabalhamos. Tudo isso
nos fortalece e nos dá coragem para continuar a luta em defesa do
grande povo do Estado, fundamentalmente dos mais necessitados. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprimentos ao Presidente

em exercício, Deputado Rêmolo Aloise, às Deputadas e aos Deputados
desta Casa, aos telespectadores que nos assistem pela TV Assembléia.

Faço aqui, como já fizeram os colegas que me antecederam, um
registro sobre o Dia Internacional da Luta contra a AIDS.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar o nobre companheiro
Deputado Ricardo Duarte. Não o aparteei porque estava inscrita para
falar neste horário. Cumprimento-o pelo trabalho de combate à AIDS
durante toda a sua vida profissional. Agora, como Presidente da
Comissão de Saúde, tem lutado em favor de uma saúde de qualidade
para o Estado de Minas Gerais.

Hoje, numa audiência pública da Comissão de Saúde, da qual tivemos
oportunidade de participar, ele colocou em pauta a comemoração deste
Dia Internacional de Luta contra a AIDS. Na oportunidade, foi lançada a
Frente Parlamentar Antidrogas.

Cumprimento todos os movimentos organizados que lá se fizeram
representar ou estavam presentes, todas as pessoas que têm lutado
contra a droga, que é o grande mal do nosso século na sociedade como
um todo, e, neste Estado, sobretudo na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, trazendo a morte para centenas de jovens.

Registro também que, em várias cidades, principalmente na de Betim,
onde resido, todo final de semana temos assistido, com muita tristeza e
indignação, ao aumento da criminalidade e do número de mortes de
jovens. Com toda a certeza, uma das principais causas é o tráfico de
drogas.

Na próxima sexta-feira, dia 3, a Câmara Municipal de Betim realizará
uma audiência pública, solicitada por vários Vereadores, entre eles o
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Vereador João Cruz, do PT, com o objetivo de discutir sobre o combate à
criminalidade e como o trabalho de segurança pública evitará a morte de
jovens em Betim.

A segurança é uma obrigação prioritária do Estado. Mas, hoje, por
causa da situação pela qual passamos, torna-se necessário que os
Governos Federal e Municipais realizem parcerias.

Quanto à questão da Frente Parlamentar Antidrogas, quero, além de
cumprimentar o nosso companheiro Deputado Ricardo Duarte,
cumprimentar o Deputado Fahim Sawan, coordenador dessa frente.
Desejo que esta Comissão trabalhe com coragem, determinação e
competência. Peço a Deus que abençoe esse trabalho, pois a kíita é
árdua. E fácil prender os jovens, os pequenos traficantes, os chamados
"aviõezinhos", mas prender os grandes traficantes, o poder público ainda
não consegue. Essa situação é mundial, e é grave no Brasil, sobretudo
na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em Betim, onde resido,
temos de unir esforços para resolver esse gravíssimo problema. Lá, todo
final de semana, tomamos conhecimento, com tristeza e indignação, de
que dezenas de jovens são mortos, de que vidas são ceifadas
brutalmente. Esses jovens são vítimas de uma sociedade desigual que
banaliza a vida.

Portanto, nós, cidadãos, sobretudo os cristãos, que temos compromisso
de defesa da vida, não podemos nos omitir, tanto em relação ao combate
às drogas e ao tráfico, quanto à erradicação da AIDS.

Registro antecipadamente que - sexta-feira não teremos reunião
ordinária e amanhã terei outros compromissos no horário -, no dia3 de
dezembro, sexta-feira, comemoraremos o Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência. Lembro que, desde 300 a.C., Aristóteles já se referia à
necessidade de realizarmos um trabalho social para que a pessoa com
deficiência tenha sua dignidade garantida. Isso só realmente acontece
por causa dos movimentos organizados. Portanto, considero importante
que essas pessoas lutem pelos seus direitos. Isso não é favor. E preciso
que todos os cidadãos mineiros e brasileiros tenham seus direitos
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garantidos, e que nós, parlamentares, comprometamo-nos não apenas
em elaborar as leis, mas a fiscalizá-las para que sejam cumpridas.

Registro também que tramita nesta Casa, de minha autoria, o Projeto
de Lei n° 1.672/2004, elaborado com a participação dos movimentos
organizados e do Dr. Márcio Ferreira, deficiente visual, especialista,
coordenador da Coordenadoria de Defesa das Pessoas com Deficiência
da Prefeitura de Belo Horizonte. Ele, com os representantes de vários
movimentos de defesa das pessoas com deficiência, ajudou-nos a
sintetizar a legislação vigente. Ressalto que esse projeto se transformou
num verdadeiro estatuto.

Realizamos uma audiência pública da Comissão de Trabalho,
Previdência e Ação Social. Hoje, o projeto ainda tramita nessa comissão.
O relator, Deputado André Quintão, nobre companheiro, naquela ocasião
acatou a maioria das propostas dos movimentos organizados.
Aguardamos que, depois de passar pelas comissões, de acordo com o
Regimento Interno, seja aprovado no Plenário.

Registro, mais uma vez, que, na Escola do Legislativo, está sendo
ministrado um curso de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS -, que é um
sucesso. Funcionários desta Casa e assessores parlamentares
participam desse curso para se transformarem em intérpretes dos seus
módulos. Dessa forma, acolherão as pessoas com deficiência,
especificamente os surdos que vêm à Assembléia Legislativa.

Cito especificamente o caso, nesta Casa, de um funcionário que tem
um adolescente surdo na família. Antes desse curso, passava por
momentos difíceis, sem saber como resolver essa situação que
acarretava muito sofrimento para a família. Hoje os seus direitos estão
garantidos. Participando desse curso, os pais têm condição de relacionar-
se com o filho e abrir-lhe as portas da comunicação com a sociedade.

Esse curso foi solicitado no nosso mandato. Agradeço à Mesa, que
possibilitou a execução dele. Haverá uma audiência com o Deputado
Mauri Torres, Presidente, e os participantes do curso para discutirmos
sobre a realização de outros módulos nesse curso, a fim de que essas
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pessoas sejam intérpretes de LIBRAS, que é a língua dos surdos no
Brasil. Já conversamos sobre isso com o Presidente. Somando esforços,
terminaremos com a exclusão social, de todas as maneiras, e em todos
os setores desta Casa.

Carinhosamente, cumprimento todos que participam dos movimentos
em defesa das pessoas com deficiência e lutam contra a AIDS e contra
as drogas, que é um grande mal que se espalha e ceifa tantas vidas,
sobretudo as dos jovens. A vida é um precioso direito que temos e um
grande dom de Deus que devemos preservar.

Em nome de todos, afirmo ao povo mineiro que esta Casa está solidária
e parabeniza os movimentos organizados que conquistam direitos em
favor da vida. Não devemos desanimar. A droga é um grande desafio;
porém, nós, mulheres e homens de Minas Gerais, não podemos ser
omissos e devemos acreditar, lutar e dar a vida no dia-a-dia, a cada
segundo, para erradicarmos definitivamente o tráfico de drogas do nbsso
Estado. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputadas e

Deputados, hoje o País comemora dados satisfatórios na economia.
Como Líder do Bloco PT-PCdoB, que junto com outros partidos constitui
uma base de sustentação do Governo Lula, e sendo o PT o principal
partido de sustentação do nosso Governo, não poderia deixar de analisar
os dados que alcançamos hoje, pois são muito importantes para a
economia nacional e apontam boas perspectivas. Ao contrário do que
forças de oposição ao nosso Governo vinham alardeando nas últimas
semanas, sem nenhuma base técnica e sem dados científicosj mas
apenas com o objetivo de desestabilizar um Governo que dá certo, os
números da economia nos são completamente satisfatórios nesta etapa
do País.

Diferentemente do que disse o ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso, aliás um desastre de Presidente. Nesta semana ele res6lveu,
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mais uma vez, atacar o Governo do Presidente Lula. E o fez, como
sempre, de maneira inconseqüente e sem uma análise concreta da
realidade. E uma espécie de dor-de-cotovelo de alguém que perdeu as
eleições, quando pensava que isso jamais poderia acontecer, apenas
porque tinha curso na Sorbone e falava inglês e francês, e nunca admitiu
perder uma eleição para um operário no Brasil. A dor-de-cotovelo do ex-
Presidente Fernando Henrique é conhecida. Um intelectual pobre de
idéias, que perdeu uma eleição para um operário que construiu um
partido forte no País, uma aliança promissora e que hoje tem
reconstituído o País. Não estranhamos que, de quando em quando, o ex-
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que perdeu as eleições para o
Presidente Lula, tenha, repentinamente, suas dores-de-cotovelo.

Deputado André Quintão, essa doença parece sem cura. Não tem cura
a dor-de-cotovelo do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Na
segunda-feira, ele comemorou antecipadamente derrotas que não
existiam. Mas a realidade demonstrou ao povo brasileiro que, mais uma
vez, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso não tinha razão no
passado, quase arrasou o conjunto do País e não tem razão no presente.
Se estivesse governando o Brasil, os números seriam insatisfatórios e
continuariam levando o País à depressão e à recessão econômica, pois
foi como o entregou ao Presidente Lula. Os índices de juros estavam
altíssimos naquela época. Ainda são altos, mas baixaram muito em
relação aos da época do ex-Presidente Fernando Henrique e baixarão
mais. Os dados demonstram isso. Quando o ex-Presidente entregou o
Governo, o risco-país estava altíssimo e hoje baixou bastante. Quando
entregou o Pais, o dólar superava R$3,00, quase batendo a casa dos
R$4,00 no final do seu Governo. Hoje o dólar bate números negativos.
Enfim, o Pais que nos foi entregue por FHC era um, do ponto de vista da
economia, e hoje, do ponto de vista da economia e das perspectivas
econômicas, é outro.

E bom que se faça essa diferença. Dessa forma, não teremos dúvidas
sobre o que foi o Governo FHC e o que está sendo o Governo Lula, que é
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comprometido com o povo.
O futuro é promissor. Dificilmente, o País terá de firmar, no próximo 'ano,

novo acordo com o Fundo Monetário Internacional - FMI. Depois de
décadas, ficaremos livres da obrigação desses acordos, que sempre são
desvantajosos, visto que impõem ao Brasil muito sacrifício. O Brasil
caminhará com suas próprias pernas, sem ser obrigado a refazer acordos
com o FMI. Aliás, o Presidente Fernando Henrique jamais sonhou com
essa possibilidade, até porque sua política econômica sempre foi escrava
do capital financeiro internacional e do FMI.

No ano passado, ao contrário do que economistas tucanos
apregoavam, o Brasil não passou por recessão econômica. Cresceu
pouco, visto que se teve de arrumar a casa. Todavia, ainda conseguiu
alcançar o crescimento econômico de 0,5%. Portanto, não se pode
imputar ao Presidente Lula um ano de recessão. E preciso consideramos
as dificuldades herdadas do Governo Fernando Henrique Cardoso.

No último trimestre, o Brasil apresentou um PIB de 6,1%. De janeiro a
setembro, é o melhor índice desde 1995. Ou seja, é o melhor índice, nos
últimos nove anos, cerca de 5,3%. Mesmo que o País não cresça agora,
no último trimestre, teremos um crescimento econômico de cerca de 5%.
O consumo das famílias cresceu 5,7%; as exportações, 18 0>6; o
investimento, que é mais importante, 12%, e também é o maior dos
últimos nove anos. O Brasil nunca cresceu tanto como este ano. Isso
ocorreu apesar da atuação irresponsável da Oposição no Congresso
Nacional. Mesmo sabendo das dificuldades que o País enfrenta para
implementar projetos de infra-estrutura, necessários ao crescimento
econômico, prefere barrar o projeto das PPPs, o da lei de talênbia e
outros tão importantes.

O Governador Aécio Neves reclama sem razão, pois aqui não tomamos
essa atitude irresponsável. Ao contrário, em relação ao projeto das
Parcerias Público-Privadas, ainda que se tratasse de um jogo de
"marketing" do Governador e apesar de não poder ser posto em prática
neste Estado antes de sua aprovação em nível nacional, fizemos questão
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de demonstrar que queremos construir Minas Gerais e aprovamo-lo.
Todavia, o PSDB e o PFL não fizeram o mesmo no Congresso Nacional.
Preferem atrapalhar o País, como se estivessem prejudicando o
Presidente Lula. Agindo assim, na verdade prejudicam o País.

Diante da atual conjuntura econômica, temos grandes possibilidades.
Uma delas é a de não assinar novo acordo com o FMI. Como havia dito o
Presidente Lula, no primeiro ano buscar-se-ia consertar a casa, reparar o
arraso deixado pelo Presidente FHC; no segundo, iniciar-se-ia o
crescimento econômico; e, no terceiro, far-se-á com que esse
crescimento permaneça, seja ampliado e se transforme em crescimento
sustentável.

A questão da infra-estrutura será enfrentada. De acordo com
negociação feita com o FMI, o que for aplicado em infra-estrutura não
será computado como gasto no cálculo do superávit. Com isso, o nosso
País poderá investir mais nesse setor, que é fundamental. No próximo
ano, os ventos que tocarão o Pais serão positivos. Certamente
comemoraremos, visto que o resultado será superior ao que muitos
esperam.

Os ataques feitos pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso
representam a dor-de-cotovelo de quem perdeu feio as eleições e hoje
não consegue fazer uma oposição conseqüente. Portanto, são ataques
sem nenhum conteúdo, sem nenhum estudo sobre o rumo do País.

E claro que, no Brasil, não está tudo resolvido. Não podemos fingir,
como costuma fazer o Governador Aécio Neves, que não existem
problemas em Minas Gerais, que os problemas das penitenciárias, da
educação e da saúde estão resolvidos, porque isso não é verdade.
Sempre dissemos que não existe ninguém que, com uma varinha de
condão, faça milagres em nosso Pais, como também não há em Minas
Gerais, a não ser em propagandas e informes publicitários que
diariamente aumentam seu volume, com um gasto maior pelo
Governador Aécio Neves, que já chegou a liberar 343% a mais em
relação ao previsto no orçamento para informes publicitários. Já para a
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segurança pública, o empenho das verbas que supúnhamos que viriam
foi em torno de 40%, apenas.

Quem vê os informes publicitários do Governador - e penso que apenas
ele vê esses informes - não fica conhecendo a dimensão real j dos
problemas. E claro que o Brasil atacará os problemas sociais, como
temos feito. O Ministro Patrus Ananias assumiu a Pasta do
Desenvolvimento Social consciente dos vários problemas existentes no
Brasil, procurando dar soluções especialmente às famílias mais pobres,
que não podem ser abandonadas, como aconteceu por muitos e muitos
anos. Essas famílias precisam de um tratamento digno, necessitam de
um choque de Estado, que inclua Bolsa-Família, acesso à educação
pública gratuita e de boa qualidade - o que não se faz do dia para a noite,
mas com muito esforço - e ampliação das verbas do SUS.

Aliás, o orçamento federal, mais uma vez, cumpre o que o Conselho
Nacional de Saúde determina. No entanto, em Minas Gerais - neste ano
deixaram de aplicar R$600.000.000,00 -, o Governo Aécio deixaá de
aplicar cerca de R$760.000.000,00 na saúde, no SUS, no próximo : ano,
conforme determinado pela Emenda à Constituição n° 29.

Estamos fazendo o que precisa ser feito, ou seja, reconhecer e atacar
os problemas com muito trabalho, e não, com ampliação de infdrmes
publicitários e com o silêncio da imprensa. E fundamental mostrar o
trabalho realizado, corrigir os erros em todas as áreas, inclusive a da
segurança pública. Vejo ali o Deputado Sargento Rodrigues, que está
sempre vigilante. Houve pouca aplicação do Governo do Estado na
segurança pública. Aliás, ele não nos deu • respostas quanto à
possibilidade de se criar um fundo estadual de segurança públicd, que
julgo fundamental. Existe um projeto, nesta Casa, do Deputado Sargento
Rodrigues, que poderia estar sendo discutido como uma das soluções,
não a única, para o Estado de Minas Gerais.

Para o Governador, ficar reclamando do Presidente Lula por não ter
feito por Minas tudo o que pensa que o Governo Federal deveriaifazer
resolverá. Já disse que o Governador do Estado, qualquer dia, abrirá mão
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de ser Governador, porque pensa que só o Governo Federal tem
obrigações, inclusive para com questões essencialmente do Estado,
como as ligadas às Polícias Militar e Civil, que não vêm sendo resolvidas.

Claro que o Governo Federal tem também obrigações com a área de
segurança, precisa fazer e ampliá-la. Ele tem feito e socorrido Estados
importantes, como o Rio de Janeiro, com ações agora concretas.

A boa notícia é o crescimento da economia nacional, porque agora
houve uma retomada sustentável, com o País avançando 5,3% de janeiro
a setembro - o índice mais alto desde 1995. O Governo Fernando
Henrique Cardoso, durante muito tempo, não teve um crescimento como
esse. A média foi de 2,3%. Felizmente, o Presidente Lula mostra que o
nosso País tem fôlego para crescer, gerar emprego e renda. Os dados e
os números devem ser comemorados, mas, como disse o Ministro
Palocci, não podemos descansar.

Deputado Célio Moreira, isso não significa que o Brasil não tem
problemas. Tem muitos. Conforme V. Exa. sempre reclama, temos
problema de infra-estrutura que ainda não foi resolvido, mas o País está
no rumo certo. Eu diria que o rumo errado seria o Presidente Lula fazer
propaganda na televisão como se o Brasil não tivesse problemas, como o
Governador de Minas, que anuncia que tudo está resolvido no Estado e
não enxerga problemas.

O Governador deveria fazer uma visita a uma escola para saber das
professoras de P a 4 séries o que elas acham de um piso salarial de
R$212,00 - o piso que recebem - e da ausência de tabela salarial.

Hoje, o Governador, com mais estardalhaço, anunciou que começou a
pagar as verbas retidas. O Deputado Laudelino Augusto e a Deputada
Maria Tereza Lara são professores e sabem que as verbas retidas foram
criadas pelo ex-Governador Eduardo Azeredo, que reteve quase
R$100.000.000,00 em verbas de férias-prêmio e outras vantagens,
especialmente de professores e professoras.

O Governador anunciou que retomará o pagamento das verbas que o
ex-Governador Eduardo Azeredo confiscou dos funcionários públicos.
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Todos os Deputados sempre recebem reivindicações de funcionários
públicos, repito, principalmente de professoras e professores que vão aos
gabinetes solicitar o recebimento daquelas verbas confiscadas pelo ex-
Governador Eduardo Azeredo. Agora não seria possível um tucano
continuara confiscar as verbas.

Não tenho nenhuma procuração para defender o ex-Governador ltmar
Franco, mas S. Exa. retomou o pagamento dessas verbas retidas, sendo
um direito constitucional e legal dos funcionários públicos receber o que
lhes tinha sido confiscado. Mas o Governador Aécio Neves voltou a não
pagar as verbas retidas.

Sr. Presidente, finalizando, não poderia deixar de comemorar os bons
ventos que sopram no nosso País, na certeza de que dias melhores virão,
aliás, sem o FMI, mas sem estardalhaço. E fundamental que o País agora
tenha pernas próprias para caminhar, para que o crescimento seja
sustentado e o Brasil seja um Pais cada dia melhor. Isso só é possível
com muito trabalho e seriedade, conforme vemos no Presidente Lula.
Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, iria apartear o Deputado

Rogério Correia para parabenizá-lo pela fala e dizer que, graças a Deus!,
o Governador Aécio Neves acabou com a expectativa do funcionalismo,
principalmente as professoras e os professores com verba retida. Muitos
funcionários, com certeza, precisando de fazer tratamento médico ou
odontológico, devem ter procurado os gabinetes dos Deputados da ,, Casa
para solicitar a sua atuação para que tomassem providências juto à
Secretaria e ao Governo para receber essas verbas retidas.

Essa decisão do Governador mostra a sua determinação e boa-vontade
em colocar realmente o Estado de Minas Gerais nos trilhos. Minas
Gerais, com certeza, começa a crescer, assim como a nossa expectativa
em relação ao Governo Federal, que muito tem feito para a melhoria do
nosso Estado. Acredito na questão das rodovias, das hidrovias das
ferrovias. O Brasil está crescendo e precisando de aplicar, principal 'mente
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na logística. Tenho grande expectativa de que, no Governo Lula, todos
esses problemas acabarão.

Quero também reclamar, mais uma vez, a respeito do nosso metrô.
Aliás, o Deputado Rogério Correia tem participado de reuniões no
Barreiro, solicitando o encerramento dessa novela de 23 anos. Espero
que, a partir do ano que vem, o Governo Lula libere recursos para que o
metrô de Belo Horizonte seja uma realidade.

Sr. Presidente, era o que tinha que dizer.
Verificando o quórum desta reunião, parece-me que há oito Deputados

no Plenário; portanto, não temos condições de continuar os nossos
trabalhos. Solicito a V. Exa. que encerre de plano esta reunião.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, consideramos que há
muitos parlamentares nesta Casa. Queremos solicitar a V. Exa. que esta
reunião não seja encerrada, em razão de termos bons assuntos para
serem tratados neste Plenário e, até mesmo, para fazermos contraponto.
Cito mais uma vez Erik Hobsbawn: "Todo ponto de vista é a vista de um
ponto". Precisa haver outro ponto para que as pessoas façam uma
avaliação real. Por exemplo, a notícia que o Deputado Rogério Correia
nos trouxe e que está em todos os jornais de hoje informa-nos que o PIB
tem metodologia de cálculo diferente, não considerando os 12 meses do
ano a que se refere. Portanto, é preciso olhar também o outro lado.

Temos aqui de responder a questionamentos feitos nos debates da
semana passada. Vieram a esta Casa representantes do Governo da
área de segurança pública e nos forneceram explicações sobre diversas
dúvidas. Não ouvi nenhum pronunciamento sobre isso.

Em razão disso, solicitamos a V. Exa. que faça a verificação de quórum,
para que tenhamos condição de continuar os nossos trabalhos.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, na verdade, também
gostaria de pedir verificação de quórum, que já foi pedida pelo Deputado
Miguel Martini. Temos na pauta requerimentos importantes a serem
votados, assim como projetos de lei e emendas à Constituição. Caso não
haja quórum necessário à votação das emendas à Constituição, há
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projetos de lei e requerimentos. Como vários Deputados estãd em
reunião de comissão, e outros, na ante-sala do Plenário, solicito a V.Exa.
a verificação de quórum, para que votemos, pelo menos: os
requerimentos, que, há muito tempo, precisam ser votados.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, também solicito a V. Exa.
que faça a verificação de quórum. Parece que, hoje, o Deputado Célio
Moreira não quer que a Assembléia tenha funcionamento regular. desde
a abertura dos trabalhos, tentou encerrar a reunião, estando vários
Deputados em reunião de comissões e querendo outros usar a tribuna
deste Plenário. Mas há requerimentos na pauta relativos às áreas de
segurança pública, saúde, saneamento. Como há Deputados nas
comissões, solicito a verificação de quórum, a despeito de o Deputado
Célio Moreira não querer prosseguir com os trabalhos desta reunião
ordinária.

O Deputado Célio Moreira - Primeiro, para explicação pessoal. Gostaria
de informar ao nobre Deputado André Quintão, que é um regimentalista,
que, nesta Casa, não podemos votar nem requerimento nem projeto sem
o quórum mínimo. Não há intenção deste parlamentar de tentar prejudicar
os trabalhos, mas de fazer cumprir o Regimento Interno. E do
conhecimento do nobre Deputado André Quintão que nada podeser
votado sem o quórum mínimo. Solicitei a verificação porquehá
requerimentos e projetos importantes, que necessitam da presença dos
parlamentares na votação. Ainda que seja feita a recomposição e os
Deputados venham, pedirei verificação, e o número será insufidiente.
Para adiantar, peço que V. Exa. encerre, de plano, a reunião.

O Deputado Miguel Martini - Para falar sobre a mesma questão de
ordem, o pedido só pode ser feito uma vez. Ele já havia pedido.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, evidentemente, não entrarei no
mérito do quórum. Aproveitarei este momento para dizer que estou
protocolando um requerimento nesta Casa, pedindo ao Presidente, Luís
Inácio Lula da Silva, para rever a posição do Presidente do INCRA, Rolf
Hackbart, devido a suas últimas considerações quanto às invasõbs de
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terra e por estar associando-se a organismos internacionais, como é o
caso da Via Campesina, com sede na Nicarágua, que agora está
interferindo nos problemas internos do País, estimulando as invasões de
terra, o que fere a soberania nacional.

O Presidente do INCRA disse que as invasões são uma retaliação
contra o agronegócio. A meu ver, há uma ação orquestrada de alguns
maus brasileiros - e, pelo seu nome, talvez nem seja brasileiro - contra o
progresso e o desenvolvimento do País. Digo isso baseando-me em
alguns fatos ocorridos recentemente. Uma ONG canadense se associou
a ONGs brasileiras e americanas para oferecer dinheiro aos produtores
de soja a fim de não plantarem, exatamente para desarticular nosso
mercado. Também, no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, vimos que
um tal de Bové estava destruindo soja transgênica da Monsanto. E esse é
o indivíduo mais radical, conservador, a favor dos subsídios agrícolas da
Europa; age, portanto, contra os interesses brasileiros. Além disso,
ultimamente, ONGs finlandesas se têm associado a brasileiras e estão
penetrando no parlamento brasileiro para proibir o plantio de árvores,
especialmente o do eucalipto.

Portanto, Sr. Presidente, há uma interferência externa real que vai
contra os interesses da nação brasileira. Registramos esse fato e
solicitamos à Assembléia Legislativa que o participe ao Presidente da
República diretamente, para que reveja a posição do Presidente do
INCRA, que não é nacionalista nem pró-Brasil. E bom explicar a ele, que
está em uma posição de comando de uma instituição nacional, que o
agronegócio é uma palavra brasileira e que foi muito difícil encontrar uma
correspondente para o termo americano "agrobusiness", que não era
adequado a nosso meio. Essa palavra congrega tudo o que se faz na
cadeia produtiva, incluindo a produção primária, a produção de
fertilizantes, o processo industrial, a comercialização e a exportação, o
que hoje representa nada mais, nada menos que 42% da exportação.

Quando vemos o Ministro da Reforma Agrária e o Presidente do INCRA
irem contra o agronegócio brasileiro, constatamos evidentemente que
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estão indo contra os interesses nacionais. Por essa razão, apresentámos
esse requerimento pedindo ao Presidente desta Casa que se manifeste, a
fim de serem apuradas as verdadeiras intenções do Presidente do
INCRA. Queremos saber se seu interesse é o progresso do Brasil ou se
ele está a serviço de alguma outra corporação nacional que não sirva aos
interesses brasileiros. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem
suscitada pelo Deputado Miguel Martini, solicita à Sra. Secretária que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

A Sra. Secretária (Deputada Jô Moraes) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados; portanto,

não há quórum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 2, às 9 horas, e para a reunião
especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma data, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição do dia 2/12/2004.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 66 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 SESSÃO 1
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 30/11/2004

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

do Dia): 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de
quórum qualificado para votação de proposta de emenda à Constituição -
Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.796/2004; aprovação -
Suspensão e reabertura da reunião - Votação, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 87/2003; votação do Substitutivo n° 1; aprovação; prejudicalidade
do Substitutivo n° 2; declaração de voto - Votação, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.484/2004; votação do Substitutivo n° 1, salvo
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emendas; aprovação; votação das Emendas n
o
s 1 e 2; rejeição -

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 1.973/2004;
questões de ordem; discurso do Deputado Sargento Rodrigues; questões
de ordem - Encerramento.

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

Fernando Faria - George Hilton - Adalciever Lopes - Alberto Pinto Coelho
- André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Simões -
Daimo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz
Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria Olívia
- Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho
- Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 21-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 2 Parte
Ata

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

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

Discussão e Votação de Proposições	 O

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum
qualificado para votação de proposta de emenda à Constituição, mas que
o há para a apreciação das demais matérias constantes na pauta. À

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.79612004, 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. 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.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 3 minutos

para entendimento entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 87/2003, do Deputado

Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre direitos dos jurados no Estado
de Minas Gerais. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. As Comissões
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinaram pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projéto à
Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição do
Substitutivo n° 2. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 1, fica prejudicado o
Substitutivo n° 2. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei
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n° 87/2003 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de Administração
Pública.

Declaração de Voto
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, votamos favoravelmente à

matéria, entendendo que o Substitutivo n° 1 trata a questão com o
cuidado da legislação de nossa autoria que instituiu o Programa de
Proteção às Vítimas e Testemunhas e propicia a inclusão tanto do jurado
quanto de seus familiares nesse programa. Ao fazer essa inclusão na Lei
n° 13.495, o substitutivo traz proteção e segurança para os jurados e seus
familiares, já que o 30 prevê também o transporte e o estacionamento
gratuito para eles. Por essa razão, votamos favoravelmente, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.484/2004, do Deputado Chico Simões, que dispõe sobre a qualidade do
atendimento em estabelecimento comercial. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
que apresenta. As Comissões de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou
o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição
das Emendas n os 1 e 2. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 e 2. As
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o
Projeto de Lei n° 1.484/2004 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão
de Defesa do Consumidor.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 1.973/2004, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Regime Especial de
Tributação n°1/2004, nos termos do art. 7 0 da Lei n° 15.292, de 5/8/2004,
à empresa Café Bom Dia Ltda.

Questões de Ordem
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei a palavra para a
discussão do projeto, mas, como V. Exa. pode verificar, não há quÓrum
para a continuação da reunião. Peço, então, que V. Exa. encerre de plano
a reunião.

O Deputado Antônio Júlio - Antes do encerramento solicitado freio
Deputado Rogério Correia, gostaria de fazer mais um apelo à Presidência
da Casa, porque o que está ocorrendo, essa influência externa em nosso
parlamento, já passou dos limites. Na sexta-feira, haverá uma solenidade
na FIEMG, atropelando o Poder Legislativo e os Deputados, e gostaria
que estes procurassem tomar conhecimento dela. Espero que cada
Deputado faça uma análise do que ocorrerá na sexta-feira.

O que me traz aqui, Sr. Presidente, é a instalação da CPI de Capão
Xavier, das minerações. Já passa da hora de a Assembléia dar um grito
de liberdade. O Presidente precisa definir e determinar a sua instalação.
O PSDB precisa indicar os nomes para que instalemos a CPI, que é
importante para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil. Sei que
enfrentaremos o poder econômico, pois será uma CPI pesada, que trará
problemas para o Governo e, principalmente, para a Secretaria deMeio
Ambiente, que concedeu licença, apesar da legislação estadual. Isso
precisa ser apurado. Estamos, Sr. Presidente, há oito meses insistindo,
falando; o Presidente se comprometeu a instalar essa CPI, e, até dgora,
nada. Então, faço mais um apelo. O fim do ano está chegando, o recesso
aproxima-se, e precisávamos, pelo menos, dar os primeiros passos,
ainda este ano, para realizarmos essa apuração.

A outra que desejamos fazer para ajudar o Governo do Estado refere-se
à questão das notas frias. Foi solicitada a constituição de uma comissão
especial, e, até hoje, ela não foi instalada. Os membros, principalmente
do PSDB, não querem indicar os nomes, e desejamos fazér as
apurações. Houve, Deputado Gilberto Abramo, um estardalhaço na
imprensa sobre o esquema de notas fiscais frias, que envolveu grandes
empresas do Estado. Elas falsificaram e compraram notas sonegando
impostos. Hoje isso está abafado, ninguém fala mais nada, nem o
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Governador, nem a Secretaria de Fazenda, nem o Ministério Público.
Então, está na hora de darmos seqüência a essas apurações. A
Assembléia tem a obrigação de apurar e de acompanhar esses
questionamentos e essas investigações.

Estamos no início da semana, na terça-feira, em uma primeira reunião
na parte da manhã, e espero que V. Exa. converse com o Deputado
Mauri Torres, nosso Presidente de fato - V. Exa. está substituindo o
Presidente -, para que ele instale essa CPI antes do recesso. Esse é,
mais uma vez, o nosso apelo, em nome do parlamento, porque, a cada
dia que passa, vemos que ele está se agachando, agachando, e nós não
mandamos mais em nada. Se não instalarmos essa CPI para darmos um
grito de liberdade, infelizmente 2005 será uma ano triste e tenebroso para
esta Casa, e não sabemos o que ocorrerá.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria apenas de
cumprimentar o Deputado Antônio Júlio, dizendo que o assunto que ele
traz, nesta manhã, é de grande relevância para esta Casa. Além disso,
ele deve ser motivo de reflexão por parte do Deputado Mauri Torres,
Presidente desta Casa. Há vários meses, Deputado Antônio Júlio,
solicitamos ao Deputado Mauri Torres que coloque em votação
requerimentos; não são pedidos de CPI. Para V. Exa. entender como está
funcionando: nem requerimento.

Tivemos a oportunidade de abordar o Secretário-Geral da Mesa, que,
por várias vezes, disse que recebeu ordem do Presidente. Mas essa
ordem não é concluída, e os requerimentos não são colocados em pauta.

Esperava que hoje, Sr. Presidente Rêmolo Aloise, os requerimentos da
Comissão de Segurança Pública, cuja autoria é variada - alguns do
Deputado Rogério Correia, alguns do Deputado Alberto Bejani -, fossem
apresentados para votação e, depois, enviados às autoridades do Estado,
para obtermos esclarecimentos e informações e para a Comissão dar
seqüência a seus trabalhos.

V. Exa., Deputado Antônio Júlio, levanta a questão e volta a insistir no
assunto. Essa é uma questão de grande relevância para a Assembléia de
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Minas. Não podemos mais continuar como estamos. Disse-lhe isso
durante a votação da proposta de emenda à Constituição que dispõe
sobre a reeleição da Mesa, a qual não votei. Mas volto a lhe fazer novo
apelo: V. Exa. faz parte de uma bancada, se não estou enganado,
composta por oito ou nove Deputados e certamente pode até mesmo
obstruir a pauta desta Casa. Quem me dera. Se estivesse liderando uma
bancada com esse número neste momento, estaria obstruindo os
trabalhos até que a CPI fosse instalada, até que a comissão especial
fosse instalada e até que os requerimentos dos Deputados desta Casa
fossem colocados em pauta.

Ficamos aqui fazendo papel de (...) (- Palavra expungida por
determinação do Sr. Presidente.) E isso que estamos fazendo resta
Casa, porque nem requerimentos podemos aprovar. Já estou indignado,
porque tenho tentado modificar o Regimento desta Casa para que os
Presidentes de comissões tenham competência legal para dirigir ofícios a
órgãos, entidades, Poderes ou repartições públicas, a fim de obter
informações. Mas, é óbvio, a Casa é presidencialista e será mantida
como presidencialista. Aí, pergunto: o que estamos fazendo laqui,
Deputado Antônio Júlio? Fingindo que estamos fiscalizando? Fingindo
que estamos legislando? Por que temos que implorar que os projetos dos
Deputados sejam colocados em pauta.

Infelizmente, é assim que a Assembléia tem pautado o seu dia-a-dia,
apesar de ter certeza de que há projetos importantes demais para a
sociedade mineira e que deveriam ser votados e colocados em prática,
com a devida sanção. O que vemos é os Deputados ficarem pedindo ao
Presidente Mauri Torres, o tempo todo, que coloque determinado
requerimento ou determinado projeto em pauta ou que instale uma CPI
ou uma comissão especial. O Regimento é claro, Deputado Antônio'tiúlio:
colhidas as assinaturas, o Presidente tem que instalar a comissão. O

Na legislatura passada, havia uma alegação muito forte do ponto de
vista técnico: existiam mais de três ou quatro CPIs em funcionamento, e
não havia assessoria técnica para dar o apoio necessário a uma nova
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CPI. Mas, hoje, só há a CPI do Café, de cujo requerimento de instalação,
por sinal, tive a honra de ser o autor. Portanto, a Casa comporta
perfeitamente mais três CPIs. No entanto, o que vemos aqui é um
marasmo, é uma acomodação completa por parte dos Deputados. O
barco vai sendo tocado, os projetos vão ficando, os requerimentos vão
ficando, e ninguém fala nada.

Enfim, V. Exa. está de parabéns. Levantou a questão e tem todo o
apoio da minha parte para a instalação da CPI. Para pegar os peixes
pequenos, Deputado Antônio Júlio, existe a polícia, que não consegue
galgar o segundo degrau do inquérito. Então, que se forme a CPI para
pegar os peixes graúdos, mas encontramos obstáculos dentro da nossa
própria Casa.

Deixo, mais uma vez, o nosso apelo ao Presidente Mauri Torres:
coloque em votação os requerimentos da Comissão de Segurança
Pública e faça valer o Regimento desta Casa. Como Presidente do Poder
e guardião do Regimento, que faça este ser cumprido e instale a CPI de
iniciativa de V. Exa., para que possa efetivamente ser colocada em
funcionamento.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, seguindo o raciocínio dos
Deputados Antônio Júlio e Sargento Rodrigues, apresentamos a esta
Casa, tempos atrás, um projeto que dispõe que o comércio, de maneira
alguma, pode recusar cheques. Sabemos que há recusa de cheques de
contas abertas há menos de um ano.

Esse projeto teve aprovação em todas as comissões em que tramitou.
No entanto, alguns representantes de CDLs estiveram nesta Casa
fazendo imposições, e nosso projeto, hoje, encontra-se engavetado.

Alguns afirmaram que eu estava contribuindo para a inadimplência, até
mesmo permitindo que o Estado deixasse de arrecadar. Isso foi
pensamento do Presidente de uma CDL. No meu entender, o Estado não
deixa de arrecadar quando o cheque volta, mas sim quando o
comerciante deixa de emitir nota fiscal. Não vejo a CDL se empenhando
para que os comerciantes e lojistas emitam notas fiscais.
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É chegado o momento de refletir. Esta Casa precisa voltar a ter
autonomia para legislar, não pode ficar presa a interesses de alguhs. A
eleição que ocorrerá brevemente é o momento para refletirmos sobre
quem elegeremos para compor a Mesa da Assembléia. Obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, senhoras e senhores
parlamentares, faço coro às palavras do Deputado Antônio Júlio e ijisisto
com o Presidente para solicitar ao Líder do PSDB, Deputado Antônio
Carlos Andrada, que indique os nomes. Já é a quarta semana em que ele
diz que apresentará os nomes, mas não o faz. Não existe apenas o caso
de Capão Xavier, que é serfissimo, pois compromete os mananciais e o
abastecimento de água de quase 500 mil pessoas em Belo Horizonte.
Isso é um absurdo e um mal para Belo Horizonte.

A Igreja do Carmo, por meio do Frei Gilvander, tem feito grandes
mobilizações. Faremos outras, solicitando ao Presidente desta Casa -
pois já foi lida a CPI - que o Líder do PSDB indique os nomes. Sabemos
que o tráfico de pedras é grande no mundo, tem mutilado inúmeras
crianças e financiado guerras. Diante disso, precisamos instalar r CPI
dos diamantes em Minas.

Esta Casa não pode ficar adormecida. Precisamos de uma reaço não
só dos parlamentares, mas da direção desta Casa. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o
Deputado Sargento Rodrigues.	 II

O Deputado Sargento Rodrigues - Concordo com V. Exa., que pode até
solicitar à assessoria técnica, pois não estamos fazendo papel de
palhaço. Darei o meu "ok' nas notas taquigráficas, pois estamos
brincando de Deputado. Para isso, o palhaço brinca, interpretando para a
sociedade, e continuamos a brincar de fiscalizar e de legislar nesta Casa.
E esta a minha indignação, pois aqui cheguei para exercer meu papel
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parlamentar. Em meu segundo mandato foram confiados a mim 78 mil
votos, não para brincar de fiscalizarou de legislar, mas para exercer, na
plenitude, o que a Constituição da República e a Constituição Estadual
conferem ao Deputado Estadual. Mas não é isso que está acontecendo.
Temos de pedir pelo amor de Deus para que um requerimento ou uma
CPI sejam colocados em pauta. Deputado não tem de pedir pelo amor de
Deus ao Presidente desta Casa. Apesar de o Regimento ser
presidencialista, ele é o guardião do Regimento e, como tal, tem de zelar
por sua aplicação legítima, de forma democrática.

Quando cheguei, desde meus primeiros contatos com os
parlamentares, ouvi que aqui era a caixa de ressonância, que era o Poder
mais acessível. Concordo, só que não estamos conseguindo exercer o
mandato.

Por isso pedi a palavra pelo art. 164. Tenho certeza de que V. Exa.,
como Deputado experiente, que está nesta Casa há várias legislaturas,
sabe perfeitamente aonde desejo chegar e por que estou fazendo isso:
quero exercer a minha função de Deputado Estadual. Eu e meus
subordinados somos pagos pelo povo. Infelizmente não estou
desempenhando o meu papel na sua totalidade. Obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, sou a favor da

instalação de qualquer CPI nesta Assembléia. Não assinei o
requerimento de instalação da CPI sugerida pelo Deputado Antônio Júlio
porque, há sete ou oito meses, não estava nesta Assembléia.

Na legislatura passada, a proposta de instalação de uma CPI do
IPSEMG foi barrada da mesma forma. Estou dizendo isso para
demonstrar que, agora, como o Deputado Antônio Júlio está do outro
lado, pode sentir o que os Deputados sofrem com os procedimentos
adotados pela Mesa. Não tenho procuração para defender o Presidente
Mauri Torres. Como disse, sou a favor da CPI proposta pelo Deputado
Antônio Júlio. Ressalto que na legislatura passada ocorreu fato idêntico
com a CPI do IPSEMG: colhemos as assinaturas, fizemos várias
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audiências, denunciamos, mas a CPI não foi para a frente.
Deputado Antônio Júlio, às vezes, sofremos com as decisões tomádas

pela Mesa. V. Exa. está de parabéns. Assinaria o requerimento de sua
autoria para a instalação da CPI, porque é muito importante
investigarmos todas as denúncias que chegam a esta Casa. Muito
obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, estou solicitando a palavra
pela ordem, mas poderia fazê-lo pelo art. 164. Desejo apenas esclarecer
ao nobre Deputado Marcelo Gonçalves que, na época em que fui
Presidente, não permiti a instalação de algumas CPIs. Apesar disso,' foi o
período em que a Assembléia mais trabalhou com esse tipo de
investigação.

Quanto ao IPSEMG, acompanhamos, de perto, o desenrolar dos
trabalhos. Como houve interesse pessoal, julgamos dar prosseguimónto a
um trabalho, que, hoje, está dando resultados. Por isso, Deputado
Marcelo Gonçalves, a CPI do IPSEMG não foi instalada. Não houve
interferência externa, O Dr. Itamar Franco, que pode ser questionada pela
maioria dos Deputados, foi o Governador que mais deu autonomia a esta
Casa. Jamais interferiu em qualquer atitude ou atividade da Asseriibléia
Legislativa. Foi o único Governador que determinou a seus Secretários
que aqui comparecessem sempre que convidados ou convocados. Não
precisavam de prazo, eram obrigados a comparecer. Deputado Marcelo
Gonçalves, o Secretário de Fazenda daquela época aqui compareceu oito
vezes durante quatro dias. Era determinação do Governador.	1

Não havia, naquele período, interferência externa, como ocorre hoje. A
CPI do IPSEMG não foi instalada. Assumi a responsabilidade. Hoje CPIs
não estão sendo instaladas devido a influências externas. O Governo não
permite. A CPI do IPSEMG não foi instalada, Deputado Marcelo
Gonçalves, porque eu, naquele momento, julgava que não era op&tuno.
Assumi essa decisão. Hoje, quem está determinando a instalação de
CPIs não é esta Casa nem o Presidente Mauri Torres, mas os Secretários
do Governador Aécio Neves. Essa é a grande discussão.
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Esta Assembléia está passando por um novo momento. Deputado
Marcelo Gonçalves, V. Exa. estava aqui na época em que fui Presidente
desta Casa. Fizemos e modificamos legislações sem qualquer
interferência do Governador Itamar Franco. A interferência foi
exclusivamente dos parlamentares. Hoje sofremos interferência externa,
que não permite a instalação de CPIs, Comissões Especiais e votação de
determinadas matérias.

Citarei um exemplo: na semana passada, quando o Governador
anunciou, com toda pompa, o déficit zero, que julgo interessante,
necessitei de algumas informações. Encaminhei um requerimento à
Comissão de Fiscalização Financeira, que não pôde ser votado. Isso
mostra como esta Casa está agindo.

O Presidente, Deputado Ermano Batista, não deixou que o
requerimento seguisse o trâmite legal. Criou-se naquele momento um
novo procedimento. Disse a ele que estava há 14 anos nesta Casa e
conhecia bem o seu funcionamento. Quando o Deputado Sargento
Rodrigues fala, sendo até um pouco agressivo, ele tem razão. Não
estamos valendo nada. Deputado em Minas Gerais e nada são a mesma
coisa. E duro de falar, mas temos de reconhecer que quem tem um pouco
de ideologia, quem gosta deste Estado, sente-se envergonhado de fazer
parte do parlamento da forma como está sendo conduzido, não pelos
Deputados, mas por fora.

Deputado Rêmolo Aloise, custou para que a Assembléia Legislativa
voltasse a ser administrada pelos Deputados, e V. Exa. sabe muito bem o
que estou dizendo. Quando o Deputado Anderson Adauto assumiu esta
Casa, passamos a administrá-la, porque até então ela era administrada
por outros interesses. Agora, tudo o que fizemos está indo por água
abaixo, porque a influência externa está muito maior do que em qualquer
outro período.

Deputado Marcelo Gonçalves, com relação ao IPSEMG, assumo a
responsabilidade. Nunca assinei pedido de CPI. Sempre fui contra, mas,
no caso da mineração de Capão Xavier, é a única forma de apurarmos.



246

Fizemos audiência pública, fizemos reuniões fora desta Casa, fizemos
reuniões na Companhia e nada disso resolveu. O único caminho Ppara
darmos seqüência aos esclarecimentos será a CPI. Quando segurei a
CPI do IPSEMG, V. Exa. pode ter certeza de que tive motivos e assumo
isso. Naquele caso, eu era o Presidente, determinei que a CPI não fosse
instalada e V. Exa. sabe os motivos.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, esclareço ao
Deputado Antônio Júlio que em momento algum falei do Governador
Itamar Franco. Pelo contrário, fui autor da CPI do Leite e da CPI da
Saúde, que foram instaladas. No Governo Itamar Franco esta Casa
nunca teve tanta liberdade de expressão. Não mencionei em momento
nenhum o Governador Itamar Franco. Quando Anderson Adauto era
Presidente tivemos a maior liberdade, que continuou com o Deptado
Antônio Júlio. Infelizmente, não sei por quê, não se instalou a CPI do
IPSEMO. Eu, como autor do requerimento, juntamente com o Deputado
Miguel Martini, não fiquei sabendo o motivo pelo qual a CPI no foi
instalada. Ressalto a liberdade de expressão que tivemos no Governo
Itamar Franco. Na CPI do Narcotráfico tivemos toda a liberdade de
trabalhar em Minas Gerais, com o apoio do Governo, com o apoio desta
Casa. Infelizmente, esta Casa está perdendo essa liberdade de
expressão. Não sou procurador de ninguém, mas até hoje não soube por
que não foi instalada a CPI do IPSEMG. Não sou médico do IPSEMG,
não tenho participação, simplesmente acolhi todas as denúncias que
foram encaminhadas ao meu gabinete. Se houve interesse particula, não
sei quais são nem de quem são. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,
Srs. Deputados, todas as ponderações dos colegas Deputados Antônio
Júlio, Sargento Rodrigues e Marcelo Gonçalves são pertinente. Na
verdade, estamos perdendo contato com o processo legislativo.
Esforçamo-nos muito nas Comissões. Esta Casa tem uma base que dá
sustentação para que as reuniões de Comissão e as audiências públicas
possam ocorrer. Há número sempre conhecido de Deputados presentes
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que, quando não estão no Plenário, estão nas Comissões. Todo esse
trabalho e esforço do Poder Legislativo são perdidos; infelizmente, no
momento em que os projetos, solicitações e pedidos de explicações - de
CPIs, por exemplo - passam pela decisão da Mesa.

Há pouco tempo, Sr. Presidente, havia reuniões do Colégio de Líderes
regularmente. Nelas, sentávamos, discutíamos e decidíamos, e os líderes
dos partidos levavam o pleito das bancadas. Hoje, só somos convocados
a participar dessas reuniões quando há decisões de última hora ou
quando alguém da Mesa nos procura para dizer: "O Deputado, assine
aqui, porque temos de colocar isso na pauta, retirar aquilo da pauta...".
Portanto, perdemos esse contato com as decisões da Casa. Tudo o que
foi dito aqui tem a sua razão de ser e é importante. Infelizmente, sentimos
que o nosso trabalho não está sendo respaldado pela Mesa.

Há pouco dias, em conversa com o Dr. Eduardo, disse-lhe que tenho 22
projetos prontos para a ordem do dia, e, neste ano, nenhum deles foi
incluído na pauta. Tenho feito solicitações a respeido, e ele me diz que as
levará ao Presidente, que tem de dar a última palavra, mas peço a V.
Exa. que faça uma reunião urgente do Colégio de Líderes com a Mesa da
Casa. Atravessamos o momento de transição desta Mesa e devemos
procurar um modelo a ser seguido no ano que vem, porque o atual não
está satisfazendo, especialmente aos Deputados operários que trabalham
e estão presentes nas reuniões de Comissão e de Plenário. Eu não
gostaria de ver perdido todo o esforço que fiz nos últimos dois anos para
preparar, defender e apresentar projetos, que estão no buraco negro
desta Casa. Não sei onde estão. Estão na gaveta? Qual? Quero ir lá e
tirá-los. Gostaria de ver os meus projetos sendo discutidos, aprovados
por esta Casa e sancionados pelo Governo. Não tive essa felicidade.

Portanto, neste momento, solicito uma reunião urgente da Mesa com o
Colégio de Líderes, para que possamos discutir, ainda neste final de ano,
o que poderá ou não ser votado e qual será a nossa estratégia para o
próximo ano. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Carlos Pimenta
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que formalize seu requerimento.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião
especial também de hoje, às 20 horas, nos termos do edithl de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 67 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 10112120Ô4

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 2 a Parte (Ordem

do Dia): 2 Fase: Registro de presenças - Composição da Mesa -
Palavras da Parlamentar Adalgiza Ximenes - Questão de ordem -
Palavras do Parlamentar Elias Freitas - Questões de ordem - Palavras do
Parlamentar Clementino dos Reis Amaral - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Alberto Pinto
Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - panos
Pimenta - Cecilia Ferramenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Biliar - João Leite t José
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Huinberto
Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Marlos Fernandes - Olinto Godinho -
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Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h15min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 2 a-Secretária "ad hoc", procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
2a 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 a Fase.

Registro de Presenças
O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de registrar a presença e

receber, neste Plenário, a Delegação do Parlamento Nacional da
República Democrática do Timor Leste, que, atendendo a convite da
Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, encontra-se em visita ao
nosso Pais, e muito nos honra com sua presença nesta Casa Legislativa

Saudamos os integrantes da Delegação do Parlamento Nacional do
Timor Leste: Parlamentares Elias Freitas, Filomena Exposto, Adalgiza
Ximenes, Joaquim Amaral, Rui António da Cruz, António Cepeda,
Madalena da Silva, João Gonçalves, Pedro Gomes, Alexandre Côrte
Real, Clementino dos Reis Amaral, Pedro da Costa, Aires Cabral e
Vicente Guterres.

Acompanhando a delegação, registramos as presenças dos Srs.
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Marcelino Pereira, funcionário do Secretariado do Parlamento Timorense;
e Gardel Rodrigues do Amaral, José Thomaz Miranda Lima e Elaine
Rodrigues de Oliveira, servidores da Câmara dos Deputados.

Composição da Mesa	 1

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à Mesa os
Exmos. Parlamentares Elias Freitas, Adalgiza Ximenes e Clementinb dos
Reis Amaral, representantes da comitiva.

Palavras da Parlamentar Adalgiza Ximenes
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Deputados, meus

senhores e minhas senhoras. Agradecemos por estarmos aqui, nessa
visita tão amigável. Sentimos a importância desse laço de amizade com o
Brasil, tão relevante na nossa luta. Nossa visita é uma demonstração de
amizade, uma visita de aprendizagem, porque nosso Parlamento só
existe há três anos. Este evento é muito importante para levarmo& algo
de melhor para nossa nação.

Em termos de Legislativo, temos muitas semelhanças, mas nosso
sistema necessita de profundos estudos, a fim de identificar o que é mais
pertinente e proveitoso para nossa nação.

Estivemos na Câmara dos Deputados, em Brasília, onde muito
aprendemos com os assessores dos Deputados. E, neste momento,
temos a oportunidade de visitar o Estado de Minas Gerais, que sabemos
estar muito avançado em termos de Legislativo. Aqui estamo& para
aprender, ver as coisas mais de perto, a fim de verificar o que é bom.
Estamos recolhendo dados e informações para que possamos levar o
melhor para nossa nação.

Expressamos nosso sentimento de agradecimento, desta tribuha, em
nome da nossa delegação. Agradecemos a todo o povo do Brasil.Nosso
muito obrigado pela atenção que nos foi dispensada, assim como pela
cooperação recebida. Isso é muito importante para aprimorar nossa
independência, ocorrida há três anos. Em nome da delegação do Timor
Leste, meu muito obrigada.

Questão de Ordem
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O Deputado João Leite - Saúdo a presença da delegação do Timor,
país tão querido, reconhecendo a luta desses irmãos. Uma luta de tantos
anos, em que o Brasil teve um papel importante, especialmente as forças
de nosso País ligadas aos direitos humanos. Eu mesmo, como
Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, tive a
oportunidade, antes da independência do Timor, de receber, em Belo
Horizonte, em nome desta Assembléia, muitos que lutaram pela
independência daquele país.

Quando morei em Portugal, tive a oportunidade de acompanhar a luta
histórica do Timor e tudo o que seu povo passou. Hoje, é com muita
emoção que recebemos essa delegação e damos-lhes boas-vindas.
Alegramo-nos com a vitória de Timor, desse pais-irmão, depois de uma
grande luta pela sua independência. Desejamos toda a felicidade ao
Timor. Que vocês continuem com essa luta que empreenderam e com a
qual aprenderam muito; construam uma nação forte como seu povo, que
sempre o demonstrou durante todos esses anos.

Em 1977, numa excursão à Indonésia, quando fiquei 30 dias naquele
país, tive a oportunidade de acompanhar a luta de parte do povo do
Timor, que nunca se entregou. Para nós, brasileiros, para o parlamento
mineiro, esta é uma manhã de muita alegria. Esperamos que esta
Assembléia, que a Câmara do Deputados e que o parlamento brasileiro
possam dar a sua contribuição a esses irmãos e irmãs de Timor.
Pedimos-lhes que levem para todo o povo timorense o amor dos
brasileiros e o desejo de sucesso, de felicidades na construção dessa
nação. Acompanharemos tudo daqui, do Brasil, e torceremos para que
essa seja uma nação forte como foi a luta que empreenderam durante
todo esse tempo. Muito obrigado.

Palavras do Parlamentar Elias Freitas
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Agradeço

sinceramente a generosa e amável hospitalidade com que o povo
brasileiro e, em especial, os profissionais e técnicos desta Assembléia
Legislativa nos receberam. A nossa presença não é mais do que um
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gesto de amizade e solidariedade entre esses dois povos.
No dia 20/5/2002, restauramos a nossa independência e o direito de

governar sozinhos. Com muito esforço, conseguimos elaborar e aprovar
uma Constituição, no âmbito de uma assembléia eleita mediantê um
sufrágio universal, livre, direto, secreto e pessoal. Conseguimos também
eleger um Presidente da República, constituímos um governo, temos um
tribunal de recursos e os tribunais e agora trabalhamos para consolidar o
restante dos órgãos do Estado.

E do conhecimento de todos que, neste momento, o Timor Leste encara
o decisivo desafio da sua independência, para a qual o povo tanto lutou e
se sacrificou durante todos esses anos. E o desafio da sua estabilidade
política, da consolidação das instituições democráticas, do progresso e da
estabilidade social. Temos muitas e complexas dificuldades, mas servirão
de experiência para o futuro. Ainda temos anos à frénte para provar que
também podemos construir uma nação. Temos poucos recursos
humanos e financeiros, mas nossa força reside em nossa vontade e
determinação, em nossa disciplina e em nossa ambição de provarmos
que também podemos, sabemos e devemos suceder, como 6utros
países.

O Timor Leste é um país pequeno, mas grande em sua história. ci povo
timorense orgulha-se em ter um irmão brasileiro e se engrandece por
fazer parte da grande família da CPI-P. Obrigado.	 11

Questões de Ordem
A Deputada Jô Moraes - Caro Presidente, caros Deputados irmãos do

país-irmão, caras Deputadas irmãs do país- irmão Timor Leste, tivemos a
oportunidade de recebê-los e saudá-los na Comissão de Administração
Pública. Sem dúvida alguma, nós, que acompanhamos, em meados do
século passado, a resistência anticolonial de muitos povos daquela
região, sabemos perfeitamente o que foi a luta revolucionária pela
independência do Timor Leste, um pais pequeno geograficamente, mas
com uma história de determinação e completo envolvimento de sua
população no processo revolucionário que o levou à independência
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A presença de vocês - uma nação jovem, do ponto de vista de sua
independência, mas antiga, do ponto de vista da construção e da
identidade de seu povo, assim como de sua resistência cultural - é uma
lição para nós, que vivemos um cerco. Temos independência formal,
mas, do ponto de vista econômico, essa independência está longe de se
realizar. Somos um país grande e vulnerável, do ponto de vista da
economia, por imposição de um monopólio e de uma potência
imperialista, que tenta mandar no mundo e no Brasil e que hoje invade a
região do Oriente, instabilizando um processo de paz para a humanidade.
Todos sabemos que a paz é um elemento fundamental para o
desenvolvimento econômico, social e político, e para a construção de
uma nação independente. Saúdo os senhores pela vitória que deram ao
mundo, pela capacidade de resistirem e não cederem, por mais difíceis
que fossem os desafios. Esse povo também teve a capacidade de
incorporar, na luta e na representação, sua parcela de mulheres. Tive a
informação de que 25% do Parlamento Nacional do Timor Leste é
composto por mulheres. Em Minas, nossa representação é significativa -
12% -, mas ainda está distante. No Parlamento Nacional temos uma
representação de apenas 7,5%. Esse povo também nos dá uma lição de
cidadania, incorporando à sua representação política essa quantidade de
mulheres que se igualaram na coragem e na determinação ao processo
revolucionário de independência.

Sejam bem-vindos à nossa terra e saibam que contam com esta Casa e
com os Deputados para tudo aquilo que significar solidariedade
internacional.

O Deputado André Quintão - Ontem, juntamente com os técnicos desta
Casa, tivemos a oportunidade de expor a organização da nossa
Assembléia à delegação de Timor Leste, que a elegeu como exemplo de
poder legislativo estadual. Isso é motivo de orgulho para nós.

Assim como fizeram a Deputada Jô Moraes e o Deputado João Leite,
também eu presto minhas sinceras homenagens ao Timor Leste pela
resistência, pela luta e pela edificação de um país livre e soberano, o

rÀ



254

primeiro do século XXI.
O Timor Leste integra os países de língua portuguesa, o que contribui

para o fortalecimento do MERCOSUL e do diálogo com os países do Sul.
A visita desses amigos faz-nos lembrar o saudoso Embaixador Sérgio

Vieira de Meio, que cumpriu papel fundamental na transição por que
passou o Timor Leste. Infelizmente, ele não está mais entre nós, mas o
Brasil continua aprofundando seus laços sociais, econômicos e culturais
com aquele país.

Aproveito a oportunidade para transferir ao Líder do Governo Aécio
Neves um apelo que nos foi feito ontem por uma professora da • rede
estadual. Ao ficar sabendo da visita oficial da delegação do Timor Leste,
veio a meu gabinete comunicar que, em 24 de agosto, D. Lubiano
Mendes entregou ao Governador Aécio Neves uma carta sua, colocando-
se em disponibilidade para trabalhar com alguma entidade 11 que,
porventura, esteja cooperando com o Timor Leste. Deseja colocar seus
conhecimentos de língua portuguesa a dispor do reforço do ensino do
Português no Timor Leste.

Eia é ligada à Paróquia Santa Maria Mãe de Deus, comandada pelo
atual Vice-Reitor da PUC, Pe. Joaquim Moi. E muito interessante ver uma
brasileira desejosa de cooperar com a reconstrução do Timor Lesté. São
gestos assim que reforçam a globalização solidária. A globalização
econômica, sabemos bem, não resolve, por si só, os problemas do
mundo. A solidariedade entre os povos é a grande meta de todos n&.

Ficamos felizes com a visita da delegação do Timor Leste ao Brasil,
mas sua vinda a Minas Gerais foi para nós mais importante, porque veio
reforçar nossa tradição libertária. Minas Gerais foi historicamente muito
importante para a independência do Brasil, desafio que os amigos do
Timor Leste estão enfrentando agora. Parabéns, caros amigos; pela
resistência.

Pena que, devido ao acúmulo de compromissos, não puderam
conhecer o Mineirão durante um jogo de futebol, porque, sabemos, o
povo do Timor, entre outras paixões, alimenta o entusiasmo pelo futebol.
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Teria sido uma ótima oportunidade de assistir a uma expressão genuína
do povo brasileiro. Muito obrigado.

Palavras do Parlamentar Clementino dos Reis Amaral
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando era pequeno, já sabia da

existência dessa grande nação por causa de , uma canção que
aprendemos nos nossos primeiros anos na escola. E o império do Brasil,
grande entre as nações. Amplo, nobre e varonil, tem a fala de Camões.

Aprendi a tê-lo no meu coração e comecei a ter aquela simpatia pelo
Brasil depois de saber mais sobre sua cultura e sobre toda a riqueza que
possui. E, mesmo durante a colonização indonésia, posso afirmar, pelo
que observei, que até os indonésios gostam muito do Brasil por causa do
futebol. Sabíamos de toda essa riqueza antes de vir aqui, e não repetirei
o que já disseram a chefe da nossa delegação e o meu colega Deputado
Elias Freitas. Vou apenas resumir toda a riqueza cultural do Brasil em
simples versos, dos quais peço autorização ao Presidente da Mesa para
fazer a leitura. (- Lê:)

"Brasil, nobre Nação/Com grande extensão/Com generoso
coração/Vem ajudando seu irmão/Brasil, terra de muita
produção/Também de grande exportação/Exige-se mais trabalho duro/E o
povo fica rico no futuro/Brasil, terra de ouro negro/Também de habilidoso
ser negro/Mas não existe discriminação/Por haver boa
compreensão./Brasil, terra de cachaça/Há sempre venda na
praça/Compra e bebe onde quiser/Se assim teu ente quiser./Brasil, terra
de bons escritores/Também de grandes oradores/Escrevem e falam
bem/Apreciamos mais do que ninguém/Brasil, terra de gênios do
futebol/Também de artistas de voleibol/Atraem do mundo a atenção/E
engrandece o .nosso coração./Brasil, terra de samba/Toda gente dança o
samba/Toda gente fica alegre/Até mesmo no Porto Alegre/Tua viva
música lambada/Em toda parte é cantada/Anima e alegra toda gente/Até
mesmo gente sem dente./Toda esta ímpar riqueza/Aqui deixamos com
clareza/Toda a nossa real admiração/Toda a nossa imensa gratidão".

Vou entregar a poesia ao Presidente, como uma pequena lembrança de
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nossa passagem por esta linda cidade de Belo Horizonte. Muito obrigado.
- Procede-se à entrega de poema.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença das autoridades

e convidados; verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação da reunião; e a encerra, 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. Levantase a
reunião.

ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N o 78/2004, EM 15/6/2004
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os DepUtados

Sebastião Navarro Vieira, Antônio Carlos Andrada, Ricardo Duarte, Gil
Pereira e Zé Maia (substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por
indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Miguel Martini. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Sebastião Navarro Vieira,
declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se
tratar da primeira reunião desta Comissão. A Presidência informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o
relator. A seguir, a Presidência determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, aos Deputados e convida o Deputado
Gil Pereira para atuar como escrutinador. Procedendo-se à apuração dos
votos, o Deputado Gil Pereira anuncia o resultado da eleição: para
Presidente, é eleito o Deputado Paulo Piau, e, para Vice-Presidente, o
Deputado Sebastião Navarro Vieira, ambos com cinco votos. O Deputado
Sebastião Navarro Vieira suspende à reunião para aguardar a chegada
do Deputado Paulo Piau. Reabertos os trabalhos, o Deputado Sebastião
Navarro Vieira proclama o resultado da eleição e dá posse ao Presidente
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eleito, Deputado Paulo Piau. O Presidente agradece a escolha de seu
nome para o cargo e dá posse ao Vice-Presidente eleito, Deputado
Sebastião Navarro Vieira. O Presidente designa como relator da matéria
o Deputado Antônio Carlos Andrada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa aos
membros da Comissão que a próxima reunião será convocada através de
edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Leonídio Bouças - Sebastião Navarro Vieira.

ATA DA 16 a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1° DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

15 LEGISLATURA, EM 9/9/2004
As 9h48min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Doutor Viana, José Henrique e Márcio
Kangussu, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Está presente, também, o Deputado Irani Barbosa.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Márcio Kangussu , 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 votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação,
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em
turno único, dos Projetos de Lei n os 1.795, 1.797 e 1.799/2004 (relator:
Deputado Márcio Kangussu, em virtude de redistribuição); 1.796/2004
(relator: Deputado Ermano Batista); 1.798/2004 (relator: Deputado José
Henrique) e 1.800/2004 (relator: Deputado Irani Barbosa, em virtude de
redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

-
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a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião conjunta, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Ana Maria Resende - André Quintão -

Jayro Lessa.	-
ATA DA 1& REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDIN4RIA
DA 15 LEGISLATURA, EM 23/11/2004

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Jô Mdraes,
membros 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 aprova6 e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a debater a proposta de criação dos Conslhos
Federal e Regionais de Jornalismo como autarquias dotadas de
personalidade jurídica de direito público. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 1.336/2003 (relator:
Deputado Paulo Piau), 1.338/2003, 1.341/2003 e 1.342/2003 (relator:
Deputado Domingos Sávio), 1.339/2003 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva), 1.340/2003 e 1.342/2003 (relator: Deputado Fábio Avelar), Ho 1°
turno, e 1.481/2003 (relator: Deputado Domingos Sávio), no 2 0 turno. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre o assunto supracitado. Registra-se a presença c16 Srs.
Aloísio Lopes, Presidente dos Sindicato dos Jornalistas Profissionais de
Minas Gerais; Vilma Tomaz Ribeiro, Diretora de Qualificação Profissional
do Sindicato dos Jornalistas; Jacson Romaneli, da Coordenação do
Comitê Pró-Conselho Federal de Jornalismo; e Eneida da Costa, do
Comitê Pró-Conselho, os quais são convidados a tomar assento à mesa.
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A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Ao final, o Presidente verifica a
ausência de quórum para votação da matéria, 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.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar - Gil Pereira - Márcio

Kangussu - Jô Moraes.	 -
ATA DA 2P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA i& LEGISLATURA, EM 24111/2004

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria
José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e Laudelino
Augusto, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta, discutir e votar proposições da Comissão e comunica
o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Benerval Alves
Laranjeira Filho, Gerente da Divisão de Projetos Urbanísticos e Infra-
Estrutura de Transporte da FEAM, publicado no "Diário do Legislativo" de
16/11/2004, e fax da Sra. Maria do Carmo Martins Ferreira, da ONG
Serra do Trovão, em que apresenta denúncia sobre dano ambiental na
comunidade de Chapada, Distrito de Ouro Preto. A Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei n° 1.91512004, em turno único, para o qual
avocou a si a relatoria da matéria. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam
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a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são aprovados os
Requerimentos n

o
s 3.486, 3.487, 3.492 e 3.554/2004. Passa-se à 3 a Fase

da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Laudelino Augusto, em que solicita realizar
reunião para debater, em audiência pública, o Programa de Revitalizáção
do Rio São Francisco, juntamente com os membros da Frente Mineira de
Defesa e Preservação das Aguas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
Doutor Ronaldo, Presidente - Laudelino Augusto.
ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE NA 2

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15- LEGISLATURA, EM
24/11/2004

As lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Célio Moreira e Márcio Kangussu,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
deputados Adelmo Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro Silva e Gil Pereira.
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 discutir os
problemas relacionados à não-aplicação, em Minas Gerais, da Emenda à
Constituição n°29, que prevê a destinação de 12% da receita em ações e
serviços de saúde, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: documento contendo a condução dada pela Fundação
HEMOMINAS às pautas de reivindicação apresentadas pelo SIND-
SAUDE e ASSFHEM. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir
os seguintes convidados: Srs. José Jairo Gomes, Procurador da
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República; Marcus Pestana, Secretário de Estado de Saúde e Sra. Josely
Ramos Pontes, Promotora de Justiça , representando o Sr. Nedens
Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, como
autora do requerimento que deu origem ao debate, faz suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que façam suas exposições, pela ordem mencionada. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados três requerimentos dos
Deputados Ricardo Duarte, em que solicita seja enviado à Diretoria de
Auditoria Assistencial da Secretaria de Estado de Saúde, pedido de
informações sobre providências tomadas com relação à auditoria n°
1512001, que verificou irregularidades no Hospital Adolf Ensch, em
Várzea da Palma - MG.; seja enviado oficio à Secretaria Municipal de
Saúde de Belo Horizonte, informando-a sobre a denúncia do Sindicato
dos Trabalhadores em Seguridade Social, Saúde, Previdência, Trabalho
e Assistência Social em Minas Gerais - SINTSPREV-MG, recebida por
esta Comissão, relativa as más condições de trabalho dos servidores
federais do antigo INAMPS lotados no PAM Padre Eustáquio; e seja
enviado à COPASA pedido de informações referentes às receitas
provenientes das tarifas que menciona; Doutor Viana, em que solicita seja
realizada reunião conjunta desta Comissão com os membros da
Comissão de Administração Pública e convidados que menciona, para
discutir a atual situação de atendimento médico do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, e a
Gestão do Hotel do IPSEMG , localizado em Araxá, com apresentação
das propostas da nova gestão do Instituto; George Hilton, em que solicita
seja realizada audiência pública para discussão do tema
'Conscientização ao Tratamento da Psoríase e Artrite Psoriática', com os
convidados que menciona; Welinton Prado em que solicita sejaS realizada

rs
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audiência pública na cidade de Uberlândia, para discutir a situação do
Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia da
Universidade Federal desse município. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos convidados, das autoridades e
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Carlos Pimenta. -

ATA DA 24 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇAO NA
2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM

24/11/2004
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Olívia e os Deputados, Laudelino Augusto e Doutor Ronaldo, membos da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Olívia, 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 aprovadã e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a discutir e votar pareceres sobre propoições
em fase de redação final e comunica o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nos 672/2003, 1.687, 1.762/2004 (Deputado Laudelino
Augusto); Projetos de Lei n°5 1.818 e 1.874/2004 (Deputado Doutor
Ronaldo). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s 672/2003, 1.687, 1.762/2004

(relator: Deputado Laudelino Augusto); 1.818 e 1.874/2004 (elator:
Deputado Doutor Ronaldo). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convdca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
Iavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Ojalma Diniz - Fahim Sawan.

ATA DA 14 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA i sa LEGISLATURA, EM 24/11/2004

As 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Sebastião Helvécio, Ivair Nogueira e Márcio Kangussu,
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 Sebastião Helvécio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta.
O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n o 1.898/2004, no 1
tumo, para o qual designou o Deputado José Henrique relator. Passa-se
à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, em
turno único, da Mensagem n° 301/2004 na forma apresentada e pela
aprovação, no l o turno, do Projeto de Resolução n° 1.837/2004 (relator
Deputado Ermano Batista) - nesse instante retira-se da reunião o
Deputado lvair Nogueira e registra-se a presença do Deputado Antônio
Júlio -; e pela aprovação, no 2 0 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.558/2004

(relator: Deputado Ermano Batista) e 1.61412004 (redistribuído ao
Deputado Márcio Kangussu); - retira-se da reunião o Deputado Márcio
Kangussu e registra-se a presença da Deputada Vanessa Lucas -; e pela
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.866/2004 (redistribuído

ao Deputado Sebastião Helvécio); 1.867/2004 (relator: Deputado Ermano
Batista); 1.868/2004 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 1.869/2004
(redistribuído a Deputada Vanessa Lucas); 1.87712004 (relator: Deputado
Ermano Batista) e 1.879/2004 com a Emenda n°1 da Comissão de
Constituição e Justiça (redistribuído ao Deputado Sebastião Helvécio). 0
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parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.833/2004, no 10 turno, deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Ermano Batista. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispeklsam
a apreciação do Plenário. O Deputado Jayro Lessa é designado relator
para emitir parecer sobre o Requerimento n° 3.38212004. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. E apresentado requerimento do Deputado
Antônio Júlio, em que solicita do Governo do Estado informações sobre a
dívida do Estado, bem como os juros incidentes sobre ela e a sua
correção e sobre a suficiência do comprometimento de 13% da receita
para o pagamento dela. O Presidente designa o Deputado José Henrique
como relator do requerimento. 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.
Jayro Lessa, Presidente - Doutor Viana - Antônio Carlos Andrada José

Henrique - Sebastião Helvécio.
ATA DA 26a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
isa LEGISLATURA, EM 25/11/2004

Às 9h01 mm, comparecem na Sala das Comissões os Deputados purval
Angelo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros da suprácitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Laudelino Augusto,
Leonardo Moreira, Padre João e Rogério Correia. 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 pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos
sobre o Inquérito Policial n° 428/2004, a ser concluído, quei apura
denúncia de crime de tortura a presos da Penitenciária Prof. Ariosvaldo

rÀ'



265

Campos Pires, situada no Município de Juiz de Fora, e dá ciência da
correspondência do Centro de Justiça Global e a Terra de Direitos, que
trata da chacina ocorrida no dia 20/11/2004, em Felisburgo. Passa-se à 3
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Angelo, Roberto
Ramos e Biel Rocha (2), em que solicitam seja encaminhado ofício ao
Secretário de Defesa Social reiterando pedido de afastamento dos Srs.
Flávio Moreira de Oliveira, Diretor das Penitenciárias Prof. Ariosvaldo
Campos Pires e José Edson Cavalieri, e Sérgio Rodrigues Ribeiro,
agente penitenciário, por indiciamento em inquérito policial recentemente
concluído, da Comarca de Juiz de Fora; e seja encaminhada cópia do
inquérito policial n° 428/2004, que contém graves violações aos direitos
humanos, para exame da Corte Interamericana de Direitos Humanos;
Durval Angelo e Biel Rocha (2), em que solicitam seja enviada cópia do
inquérito policial que apurou denúncias de tortura na Penitenciária Prof.
Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, ao Secretário Especial de
Direitos Humanos da Presidência da República, para que sejam tomadas
as providências cabíveis; e sejam enviados ofícios ao Secretário de
Defesa Social e ao Subsecretário de Administração Penitenciária,
solicitando-lhes a readmissão dos Srs. Sandro Henrique Pedretti
Menezes e Leonardo Pinto da Silva, agentes penitenciários da unidade
prisional de Juiz de Fora. A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir os convidados que discorrerão sobre o assunto supracitado.
Registra-se a presença dos Srs. Bel. José Soares, da Diretoria de
Correições da Administração Penitenciária da SUAPE, representando o
Sr. Agílio Monteiro Filho, Subsecretário de Administração Penitenciária;
João Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes; Heloísa Bizoca Greco,
Coordenadora do Movimento Tortura Nunca Mais; Eduardo Betti
Menezes, Superintendente Regional de Polícia Civil; Antônio Garcia de
Freitas, Delegado Regional de Polícia Civil de Juiz de Fora,
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representando o Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil do Estado;
Eurico da Cunha Neto, Delegado de Polícia da Comarca de Juiz de fora;
e Wellington Luiz Moreira, representante do Sindicato dos Servidores
Penitenciários da Zona da Mata, os quais tomam assento à mesa. O
Deputado Durval Angelo, como autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradecea 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.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Marcelo

Gonçalves.	-
ATA DA 7a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 30/11/2004

As 9h15min, comparecem no Centro Comunitário São José, nojBairro
Pinhaizinho dos Góes, em Inconfidentes, os Deputados Doutor Ronaldo e
Laudelino Augusto, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Doutor Ronaldo, declara aberta a
reunião e, com base no art. 120, inciso III, do Regimento Interno,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita
aos membros presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, a revisão doTermo
de Ajustamento de Conduta - TAC- existente. A seguir, a Presidência
registra a presença da Sra. Mansa Reale e do Sr. Alcides Constantini,
respectivamente Vice-Presidente e Vereador da Câmara Municipal de
Inconfidentes; dos Srs. Leonardo Moreli, Secretário-Geral da Defensoria
da Agua; Benedito Amauri Cantuária, representante da Comunidade do
Bairro Pinhalzinho dos Góes; Dom José Francisco Rezende Dias ., Bispo
Auxiliar de Pouso Alegre; Verônica Conceição Rangel, Membro da ONG
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INCONVIDA; Rufens Barbosa da Silva, técnico-químico da Copasa em
Pouso Alegre; Antônio Clementoni Filho, representante do Prefeito eleito
de Ouro Fino; e Fábio César Fraga, representante do Comitê da Bacia
Hidrográfica de Mogi-Guaçu e Coordenador de Educação Ambiental -
SAMAE -, 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 debate, para suas considerações iniciais
e, em seguida, recebe documentos dos Srs. Célio de Faria Santos,
Prefeito eleito de Camanducaia; Leonardo Moreli, Secretário-Geral da
Defensoria da Agua; Paulo Roberto Coutinho, do Centro de Assessoria
Sapucaí; Raul Ferreira Bártholo, do Codema de Borda da Mata;
Guilherme Abraão Silva, de Estiva; e Ricardo Andrade Teixeira, da
Organização em Defesa do Meio Ambiente, Cidadania e Consumidor da
Comarca de Cambuí. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados
e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2004.
Doutor Ronaldo, Presidente - Fábio Avelar - Laudelino Augusto -

Leonardo Quintão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 253/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 253/2004, do Instituto Estrada Real-
FIEMO, sugere a inclusão do Projeto de Segurança Preventiva-Ostensiva
da PMMG ao longo da Estrada Real, no orçamento de 2005.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
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102, XVI, "a", c/c o art. 289 do Regimento Interno.
Fundamentação

A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e 10/11/2004,
audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - pára o
período de 2005/2007 e dá outras providências. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como proposts de
ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho Al- 1 -
Educação, Cultura e Turismo - trata da inclusão, no orçamento de 2005,
do projeto de segurança preventiva-ostensiva ao longo da Estradar Real,
elaborado pela PMMG, órgão independente, que é responsável pelas
atividades de segurança pública no Estado, com comando próprio e
diretamente subordinado ao Chefe do Executivo.

O projeto a que se refere a proposta já foi entregue ao Governador do
Estado pelo Comandante da Polícia Militar, em evento oficial, com ampla
divulgação pelos meios de comunicação.

Diante disso, sugerimos que a proposição seja apresentada na!fomia
de um requerimento ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado,
solicitando que a implementação do projeto tenha o seu início no no de
2005, em resposta aos anseios de toda a população dos municípios que
compõem a Estrada Real e ao clamor das entidades representativas do
setor turístico do Estado.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 253/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Carlos Pimenta - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°254/2004

Comissão de Participação Popular
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Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 254/2004, de autoria do gabinete do

Deputado Paulo Cesar, sugere a alteração do Decreto Estadual n°
43.539, de 2003, que contém a lista dos 162 municípios mineiros que
compõem a Estrada Real, incluindo-se na lista os Municípios de
Conceição do Pará, Leandro Ferreira, Nova Serrana, Onça do Pitangui e
Pitangui.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c o art. 289 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e 10/1112004,

audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões foram
encaminhadas a esta Comissão como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo - trata da alteração do Decreto Estadual n°
43.539, de 2003, que contém a lista dos 162 municípios mineiros que
compõem a Estrada Real, incluindo-se nela os Municípios de Conceição
do Pará, Leandro Ferreira, Nova Serrana, Onça do Pitangui e Pitangui,
que formarão o Circuito Religioso, já em fase de formatação.

Documentos apresentados por historiadores do Estado, em audiência
pública realizada por esta Casa Legislativa em Pitangui, demonstram a
relevância que os municípios acima citados tiveram na história da
ocupação do Estado, o que enseja as suas inclusões no Programa
Estrada Real.

Diante disso, sugerimos que a proposição seja apresentada na forma
de um requerimento ao Governador do Estado, solicitando a alteração do
Decreto n° 43.539, de 2003, em resposta aos anseios da população
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desses municípios.
Conclusão

Ante o exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de
Legislativa n° 254/2004 na forma do requerimento apresentado.	1Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.

André Quintão, Presidente e relator - Carlos Pimenta - Gustavo
Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 256/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 256/2004, de autoria do Instituto
Horizontes, sugere a alteração do Decreto n° 43.539, de 2003, que
contém a lista dos 162 municípios mineiros que compõem a Estrada Real,
incluindo-se na lista os municípios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e 10/11/2004,

audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período de 2005 a 2007 e dá outras providências. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão e Participação Popular como propostas de
ação legislativa, para apreciação.

A proposta. em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho , n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo - trata da alteração do Decreto n° 43.539,
de 2003, que contém a lista dos 162 municípios mineiros que compõem a
Estrada Real, incluindo-se nela os municípios que compõem aRegião
Metropolitana de Belo Horizonte.

Documentos apresentados por historiadores do Estado, em audiência
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pública realizada por esta Casa Legislativa em Pitangui, demonstram a
relevância que municípios como Belo Horizonte, Lagoa Santa e Pedro
Leopoldo tiveram na história da ocupação do Estado, até mesmo com
registros em documentos oficiais da época do império sobre localidades
especificas desses municípios, como a Fazenda da Jaguara ou o próprio
Curral Dei Rey, o que enseja as suas inclusões no Programa Estrada
Real.

Diante disso, sugerimos que a proposição seja apresentada na forma
de um requerimento ao Governador do Estado, solicitando a alteração do
referido Decreto n° 43.539, de 2003, em resposta aos anseios da
população desses municípios e dos estudiosos e historiadores da Estrada
Real.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 256/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Carlos Pimenta - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°257/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 257/2004, de autoria da Associação
Mineira de Ecoturismo - AMO-TE - e da Tropa Serrana, solicita a
reativação do Conselho Consultivo da Estrada Real, criado pela Lei
estadual n° 13.173, de 1999, e regulamentado pelo Decreto n°41.205, de
2000.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta a
esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102,
XVI, "a", c/c o art. 289 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e 10/11/2004,

audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
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aprimoramento do Projeto de Lei n o 1.893/2004, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão e Participação Popular como Propostas de
Ação Legislativa, para apreciação.

A Proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho r° 1 -
Educação, Cultura e Turismo - trata da reativação do Conselho
Consultivo da Estrada Real, criado pela Lei Estadual n° 13.173, de11 999,
e regulamentado pelo Decreto n°41.205, de 2000.

Essa proposição já foi objeto de requerimento aprovado na discussão
do PPAG no ano de 2003, no âmbito desta Comissão, tendo o Secretário
de Turismo do Estado enviado ofício-resposta a esta Cas&, em
19/7/2004, informando que se estava procedendo a levantamentos sobre
as atividades do Conselho para, em seguida, marcar uma reunião em
data próxima, tendo em vista que sua atuação precisava ser dinamizada,
o que não ocorreu até o momento.

Esclarecemos que a convocação do referido Conselho Consultivo é de
fundamental importância para que as entidades que o com põem,
incluindo esta Casa Legislativa, possam participar das decisões que são
tomadas no âmbito do Programa Estrada Real, conforme determina a lei
que o criou, dando maior legitimidade às ações de desenvolvimento a
serem implementadas nessa importante rota turística e por ele disbutidas
e deliberadas.

Diante disso, sugerimos que a proposição seja apresentada na forma
de um requerimento ao Secretário de Turismo do Estado, solicitando a
reativação do Conselho Consultivo da Estrada Real, em cumprim&nto ao
que determina a Lei Estadual n° 13.173, de 1999, que o criou; e seu
decreto regulamentador n°41.205, de 2000.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta d& Ação

Legislativa n° 257/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
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André Quintão, Presidente e relator - Carlos Pimenta - Gustavo
Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 258/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 25812004, de autoria do Conselho de
Turismo da Associação Comercial de Minas Gerais, requer a inclusão no
Conselho Consultivo da Estrada Real de um representante dos circuitos
turísticos do Estado, em atividade.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c O art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e 10/1112004,

audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões foram
encaminhadas a esta Comissão como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo - trata da inclusão de representante dos
circuitos turísticos do Estado no Conselho Consultivo da Estrada Real,
criado pela Lei n° 13.173, de1999, e regulamentado pelo Decreto n°
41.205, de 2000.

Esclarecemos que o Conselho Consultivo da Estrada Real ainda não foi
reativado pelo atual Governo do Estado. Sua convocação é de
fundamental importância para que as entidades que o compõem,
incluindo esta Casa Legislativa, possam participar das decisões que são
tomadas no âmbito do Programa Estrada Real, conforme determina a lei
que o criou, e também deliberar sobre a inclusão ou não de municípios no
Programa. Essas medidas dariam maior legitimidade às ações de
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desenvolvimento a serem implementadas nessa importante rota turística
de Minas.	 II

Diante disso, sugerimos que a proposição seja apresentada na forma
de um requerimento ao Secretário de Turismo do Estado, solicitando a
reativação do Conselho Consultivo da Estrada Real, em cumprimento ao
que determina a lei que o criou, e a conseqüente inclusão de um
representante dos circuitos turísticos na lista de órgãos e entidades que o
compõem. Essa medida contribuiria para dar maior representatividade
aos municípios que compõem a Estrada Real e para melhor integração
de todo o Estado no Programa.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de PAção

Legislativa n° 258/2004, na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Carlos

Pimenta.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°259(2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 259/2004, de autoria da entidade
Terra dos Pássaros Produções Artísticas, requer a inclusão no Programa
Estrada Real de ações a serem desenvolvidas conjuntamente pelo
Sistema Estadual de Cultura, pelos órgãos municipais de cultura e
entidades de profissionais das áreas artísticas, para oferta de produtos
artístico-culturais, como elementos constitutivos do turismo' nos
municípios que compõem a Estrada Real.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, «a" c/c o art. 289 do Regimento Interno.

Fundamentação	 1

A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e 10/11/2004,
audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
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aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões foram
encaminhadas a esta Comissão como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo - trata da inclusão, no Programa Estrada
Real, de ações a serem desenvolvidas conjuntamente pelo Sistema
Estadual de Cultura, pelos órgãos municipais de cultura e entidades de
profissionais das áreas artísticas, para oferta de produtos artístico-
culturais, como elementos constitutivos da política de desenvolvimento do
turismo nos municípios que compõem a Estrada Real.

A questão cultural é fator preponderante para o desenvolvimento do
turismo. Sendo assim, ações que possam valorizar as manifestações ou
produtos artístico-culturais do Estado dentro desse projeto estruturador
serão uma grande contribuição para o seu sucesso e funcionarão como
um importante fator de atração para aquela rota turística.

Diante disso, sugerimos que a proposição seja apresentada na forma
de requerimento aos Secretários de Turismo e de Cultura do Estado,
solicitando a implementação dessa importante medida, que contribuiria
para dar maior valorização às expressões artístico-culturais dos
municípios que compõem a Estrada Real.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 259/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Carlos Pimenta - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 260/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 260/2004, de autoria da Prefeitura
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Municipal de Barão de Cocais, requer a criação de política de
desenvolvimento turístico local, considerando os municípios contíguos,
visando a facilitar o manejo e a sustentabilidade do turismo dos
municípios do eixo da Estrada Real.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c O art. 289 do Regimento Interno.

Fundamentação
Esta Comissão realizou, nos dias 9 e 10/11/2004, audiências públicas

com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de
Lei n° 1.893/2004, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG - para o período 2005-2007 e dá putras
providências. Essas sugestões foram encaminhadas a esta Comissão
como propostas de ação legislativa, para apreciação:1

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho •n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, trata da criação de uma política de
desenvolvimento turístico local, considerando os municípios contíguos,
visando a facilitar o manejo e a sustentabilidade do turismo dos
municípios do eixo da Estrada Real.

A proposta de exploração turística conjunta de municípios é o principio
básico do Projeto Circuitos Turísticos, já em fase adiantada de
implantação pela Secretaria de Turismo do Estado. Nesse projeto, os
municípios que compõem a Estrada Real já estão inseridos. A
participação de um município no Programa Estrada Real não o exclui do
Projeto Circuitos Turísticos e das ações implementadas pela SETUR
nesses municípios.

Diante disso, sugerimos que a proposição seja apresentada na forma
de um requerimento ao Secretário de Turismo do Estado, solicitando que
seja enviado ofício à Prefeitura de Barão de Cocais sobre as ações
voltadas para o desenvolvimento do turismo que o Estado já implementou
e implementará nos municípios que compõem o circuito turístico do qual
Barão de Cocais faz parte, dentro dos Projetos Estrada Real e Circuitos
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Conclusão

Ante o exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação
Legislativa n° 260/2004 na forma do requerimento apresentado.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Carlos Pimenta - Gustavo

Valadares.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°261/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 26112004, de autoria da Associação

Artística dos Músicos de Minas Gerais, da Terra dos Pássaros Produção
Artística e do Instituto dos Arquitetos do Brasil, requer que seja garantida
a destinação orçamentária para desenvolver uma estrutura física de
excelência, dimensionada a cada localidade, para ser explorada pelo
setor da cultura: vídeo, cinema, salas de espetáculos, biblioteca e rede de
computadores com acesso às Redes Nacional e Estadual de Bibliotecas
Públicas, nos municípios que compõem a Estrada Real.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e 10111/2004,

audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões foram
encaminhadas a esta Comissão como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo - requer garantia de destinação
orçamentária para a criação de estrutura física de excelência,
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dimensionada a cada localidade, a ser utilizado pelo setor da cultura nos
municípios que compõem a Estrada Real: espaços para apresentação de
vídeo, cinema, espetáculos e para alojar biblioteca e redb de
computadores com acesso às Redes Nacional  Estadual de Bibliotecas
Públicas.

Embora a política de desenvolvimento turístico não possa excluir os
eventos culturais, essa ação é afeta à Secretaria de Cultura do Estado,
razão pela qual tais medidas devem ser objeto de estudo dessa Pasta. As
ações ligadas à área de cultura dentro do Programa Estrada Real se
referem apenas à catalogação e à preservação do patrimônio histórico-
cultural nela existente.

Diante disso, sugerimos que a proposição seja apresentada na forma
de requerimento ao Secretário de Cultura do Estado, solicitando'o seu
empenho para destinar recursos orçamentários daquela Secretaria, no
ano de 2005, para o desenvolvimento dessa estrutura física ` a ser
explorada pelo setor da cultura, nos municípios que compõem a Estrada
Real.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 261/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Carlos Pimenta - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°262/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 262/2004, de autoria da Associação
Artística dos Músicos de Minas Gerais, do Movimento de Teatro dê Grupo
e da Associação Será Quê? Cultural, sugere que seja estabelecida uma
agenda cultural de eventos a serem promovidos nos municíp'ios que
compõem a Estrada Real, com apresentação de artistas mineiros.[

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/1112004, vem a proposta a
li
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esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102,
XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e 10/11/2004,

audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como Propostas de
Ação Legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo - trata do pedido para que seja estabelecida
uma agenda cultural de eventos a serem promovidos nos municípios que
compõem a Estrada Real, com apresentação de artistas mineiros.

A elaboração e organização de calendário de eventos culturais nos
municípios do Estado é de competência da Secretaria de Cultura.
Contudo, levando-se em conta o aumento do fluxo de turistas pela
Estrada Real, seria pertinente que privilegiassem os municípios que
compõem essa famosa rota turística, ao se programarem os eventos
culturais a serem realizados no Estado.

Diante disso, sugerimos que a proposição seja apresentada na forma
de um requerimento ao Secretário de Cultura do Estado, solicitando o seu
empenho na elaboração de um calendário de eventos culturais para o
Estado, que privilegie os municípios que compõem a Estrada Real, para
escolha de locais de apresentação de artistas mineiros.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 262/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°263/2004

ri-&1
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Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 263/2004, de autoria da Associação
Mineira de Ecoturismo e da Tropa Serrana, requer seja viabilizàdo o
registro legal da logomarca criada pela artista plástica Vara Tupinambá,
sob encomenda da TURMINAS, para utilização como símbolo oficial do
Programa Estrada Real, mas até hoje não adotada oficialmente.	1Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13111/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c o art. 289 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e 10/11/2004,

audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - ara o
período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões, foram
encaminhadas à Comissão e Participação Popular como propostas de
ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho) n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo - trata do pedido de viabilização do registro
legal da Iogomarca criada pela artista plástica Vara Tupinambá, sob
encomenda da Turminas, para utilização como símbolo oficial do
Programa Estrada Real, mas até hoje não adotada oficialmente.

Anteriormente à criação da Secretaria de Turismo do Estado, o órgão
da administração pública estadual que respondia pela execução das
políticas de turismo em Minas Gerais era a extinta TURMINAS. A: época,
a artista plástica Vara Tupinambá fazia parte dos quadros funcionais
dessa instituição, quando lhe foi solicitado que produzisse uma logomarca
para ser utilizada oficialmente no Programa Estrada Real. O 'trabalho
artístico foi realizado e colocado à disposição do Governo do Estado, que
nunca se prontificou a providenciar o seu registro e a sua devida
utilização.
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Diante disso, sugerimos que a proposição seja apresentada na forma
de um requerimento ao Secretário de Turismo do Estado, solicitando
providências para promover o registro legal da referida logomarca e a sua
utilização oficial em todos os produtos promocionais e de divulgação do
Programa Estrada Real.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 26312004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 264/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 26412004, de autoria da Associação
Mineira de Ecoturismo e da Tropa Serrana, propugna sejam
implementadas as ações previstas na emenda ao Programa Estrada
Real, Ação P573, que prevê a revitalizaçâo e a viabilização das Trilhas-
Parques da Estrada Real, para as quais foi destinada uma verba de
R$320.000,00 no orçamento de 2004.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/2004, vem a proposta a
esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102,
XVI, "a", c/c o art. 289 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e 10/11/2004,

audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão e Participação Popular como Propostas de
Ação Legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
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Educação, Cultura e Turismo - trata da solicitação para que 11 sejam
implementadas as ações previstas na emenda ao Programa Estrada
Real, Ação P573, que prevê a revitalização e a viabilização das Trilhas-
Parques da Estrada Real, para as quais foi destinada uma verba de
R$320.000,00, aprovada no orçamento de 2004, mas ainda não utilizada
até o momento.	 Ii

Diante disso, sugerimos que a proposição seja apresentada na forma
de um requerimento ao Secretário de Turismo do Estado, solicitando a
imediata destinação da referida verba orçamentária para a implantação
das Trilhas-Parques na Estrada Real, antes que o ano fiscal termine e
essa dotação orçamentária se torne nula, tendo em vista que a sua
utilização só está prevista para este ano de 2004.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de! Ação

Legislativa n° 264/2004 na forma do requerimento apresentado.	'II
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°265/2004

Comissão de Participação Popular	 1 -

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 265/2004, de autoria da Associação

Mineira de Ecoturismo e da Tropa Serrana, requer seja reabilitado o
convênio assinado entre a Secretaria de Turismo do Estado e o SENAC-
MG, que viabilizou a criação e a divulgação na Internei do "site" de
turismo www.descubraminas.com.br .

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c o art. 289 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e 10/11/2004,

audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
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aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões foram
encaminhadas a esta Comissão como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo - trata da solicitação para que seja
reabilitado o convênio assinado entre a Secretaria de Turismo do Estado
e o SENAC-MG, que viabilizou a criação e divulgação na lntemet do "site"
de turismo www.descubramjnas.com.br .

Durante a gestão do Governo passado, foi assinado o convênio de
parceria que viabilizou a criação do principal "site" de turismo do Estado,
aproximadamente com 60 mil acessos por mês. O Descubraminas é,
hoje, o meio mais forte para a divulgação dos atrativos turísticos de Minas
Gerais para todo o mundo. Sempre foi considerado, desde sua criação,
como o "site" de turismo oficial do Governo do Estado, o que contribuiu
para dar maior visibilidade e credibilidade ao trabalho da Secretaria de
Turismo; entretanto, estamos em via de encerrar o ano, e o convênio
ainda não foi renovado, razão pela qual entendemos ser necessário
requerer ao Governo do Estado que sejam tomadas as providências
necessárias à renovação do contrato.

Sugerimos que a proposição seja apresentada na forma de um
requerimento ao Secretário de Turismo do Estado, solicitando a
reabilitação do convênio.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 265/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°282/2004

Comissão de Participação Popular
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Relatório
A proposta de Ação Legislativa n° 282/2004, da Associação Movimento

Teatro de Grupo de Minas Gerais e Deu Paila Cia. de Arte, sugere a
implantação de projeto direcionado aos grupos teatrais como forma de
valorizar as atividades culturais das diversas comunidades do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13/11/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e 10/11/2004,

audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - ara o
período de 2005/2007 e dá outras providências. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como proposts de
ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho n° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, pretende sela implantado projeto
direcionadodirecionado aos grupos teatrais do Estado.

Uma das principais metas da Secretaria de Cultura é propiciar o acesso
do público à cultura nas suas diversas manifestações. O apoio aos
criadores e produtores nas áreas de teatro, música, dança, canto,
literatura, etc. se dá principalmente mediante os mecanismos de incentivo
fiscal instituídos pela Lei n° 12.733197, a Lei Estadual de Incentivo à
Cultura.

As artes cênicas, segundo a recente pesquisa intitulada Incentivo Fiscal
à Cultura - Limites e Possibilidades, realizada por pesquisadores da
Fundação João Pinheiro, ocupam o primeiro lugar no montantb de
projetos incentivados, representando 32,3% dos projetos que captam
recursos, considerando-se o período de 1998-2002.

No entanto, o incentivo proveniente da citada lei está direcionado, em
grande parte, aos empreendedores que possuem reconhecimento e
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projeção significativos no Estado, ficando os pequenos empreendedores
alijados do acesso aos mecanismos de financiamento legal. Verifica-se
também, pela pesquisa mencionada, que os projetos incentivados
concentram-se na Região Central do Estado, que responde por 78,5%
dos projetos apresentados no mencionado período.

Constata-se, assim, a necessidade de se criarem políticas públicas
diferenciadas, capazes de minimizar a excessiva concentração de
recursos que se verifica hoje na área da cultura, nos segmentos e regiões
mais fortalecidos.

Fundamentados em uma experiência desenvolvida no Estado de São
Paulo, sugerimos que seja apresentado requerimento à Secretaria de
Cultura solicitando sejam realizadas parcerias com Prefeituras Municipais
e entidades da administração pública estadual efederal visando a
disponibilizar espaços públicos para a apresentaçãõ de grupos teatrais,
como forma de divulgação e expansão das formas de acesso da
população à cultura, valorizando, em especial, as iniciativas de projeção
regional e local.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 282/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlos

Pimenta.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°405/2004

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 405/2004, de autoria da Associação
do Médio Jequitinhonha - AMEJE -, requer atenção ao trecho da Estrada
Real que passa pelo vale do Jequitinhonha, após o Município de
Diamantina.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 13111/2004, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
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102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.
Fundamentação

A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 9 e 10/11/2004,
audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.893/2004, que dispõe sobre a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão e Participação Popular como propostas de
ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe, apresentada no Grupo de Trabalho ri° 1 -
Educação, Cultura e Turismo -, trata da solicitação para que seja dada
maior atenção ao trecho da Estrada Real que passa pelo Vale do
Jequitinhonha, após o Município de Diamantina.

O Decreto estadual n° 43.539, de 2003, que estabelece os muniôípios
que compõem a Estrada Real, acabou por inviabilizar a participação de
outros municípios, com comprovada importância na história da ocupação
do Estado, no Programa.

Os municípios que não estão participando do Programa Estrada Real
são prejudicados, por não poderem usufruir dos benefícios criados
somente para os que foram incluídos no referido decreto. Entretanto,
essa situação poderia ser contornada se o Executivo providenciasse a
sua reedição, permitindo incluir no Programa todos os municípios que
compõem o eixo principal da Estràda Real e os que compõem;suas
variantes. Assim, poderiam participar também os municípios dos
chamados Caminho de Goiás, Caminho da Bahia e Caminho do São
Francisco.

Diante disso, sugerimos que a proposição seja apresentada na forma
de um requerimento ao Governador do Estado, solicitando a reedição do
Decreto n° 43.539, de 2003, com as devidas alterações para que possam
ser corrigidas essas distorções.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação
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Legislativa n°405/2004 na forma do requerimento apresentado.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.76512004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo
de Machado, com sede no Município de Machado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 25/6/2004, vem a matéria a esta
Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade, à
constitucionalidade e à 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, e 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 respectivo município sob o n°031.10.005/97.

O inciso IV do art. 31 de seu estatuto determina que o exercício das
funções da diretoria e do conselho não será remunerado, e o inciso V do
mesmo artigo dispõe que, em caso de dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a uma entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo e com
atividade em Machado, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou a entidade pública.

A referida instituição atende ao disposto na Lei n° 12.972, de 1998,
reguladora do processo declaratório de utilidade pública, alterado pela Lei
n°15.294, de 2004.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,	pela
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.765/2004.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria Tereza

Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.91012004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em telà visa
declarar de utilidade pública a Associação Esperanza Brasil - AEB , com
sede no Município de São Domingos do Prata.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe
apresentou a Emenda n° 1. Vem agora a matéria a esta Comissão para
deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regiinento
Interno.

Fundamentação
A referida instituição, no cumprimento de seus dispositivos estatutários,

promove ações orientadas para a educação que visam amparar pessoas
carentes. Os programas executados estabelecem um modelo de suporte
a atividades escolares e ao aprendizado profissionalizante, o que
contribui para reduzir a exclusão social.

Em centros educacionais e oficinas de artesanato, a AEB promove
alfabetização associada a atividades de esporte e lazer.

Por sua atuação, a entidade merece o título de utilidade pública.
Conclusão	 li

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.910/2004
em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.	 O

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Marcelo Gonçalves, relator;

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°1.926/2004
Comissão de Saúde
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Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública a Casa de Apoio ao Drogado e ao
Alcoólatra - CADA -, com sede no Município de Pouso Alegre.

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

Fundamentação
A entidade em causa, no cumprimento de seus propósitos estatutários,

consolida um compromisso com a sociedade de Pouso Alegre, traduzido
num trabalho permanente de recuperar vítimas das drogas e do álcool.

Sem fins lucrativos, desenvolve esforços para promover a saúde, a
qualidade de vida e o resgate da dignidade humana de tais pessoas,
reintegrando-as na família e na comunidade.

Realizando palestras e seminários, seus associados disponibilizam
informações relativas a programas de prevenção e de suporte terapêutico
voltados para a erradicação do vício das drogas e do álcool.

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

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

1.92612004, em turno único.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Ricardo Duarte, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.927/2004
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei n°

1.927/2004 visa declarar de utilidade pública a Associação de Apoio a
Dependentes Químicos Portal da Vida, com sede no Município de Pouso
Alegre.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
ela, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Fundada em fevereiro de 2002, a citada Associação possui por

finalidade precípua prestar assistência aos dependentes químicos do
sexo feminino, tornando possível seu internamento pelo prazo que for
necessário para sua recuperação e reintegração no meio social em que
vivem.

Ela fortalece os serviços e programas de atendimento aos" seus
assistidos; apóia e orienta as famílias afetadas; orienta a comunidade
quanto à responsabilidade de cada um para com o próximo; incentiva e
desenvolve ações sociais e culturais.

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

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

1.927/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Ricardo Duarte, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.930/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem n°299/2004, o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar a denominação de Fernando Sabino ao Centro de Referência do
Professor, localizado no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 11/11/2004 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalitade
e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento
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Interno.
Fundamentação

O Centro de Referência do Professor - CERP - foi criado pelo art. 77 da
Lei n° 11.406, de 1994, com a finalidade de propiciar a realização de
estudos e investigações científicas, a utilização da tecnologia no processo
pedagógico e a reconstrução da história do ensino em Minas Gerais, com
vistas ao aperfeiçoamento técnico-pedagógico dos profissionais da
educação.

A Lei Estadual n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a denominação de
estabelecimento, instituição e próprio público do Estado, estabelece ser
da competência do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir que
a escolha da denominação recaia em nome de pessoa falecida que se
tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados
à coletividade, devendo ser observada a correlação entre a destinação do
bem que se pretende denominar e a área em que se tenha destacado o
homenageado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, saliente-
se que o art. 66 da Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da
iniciativa reservada a qualquer dos Poderes, sendo perfeitamente legal a
apresentação do projeto pelo titular do Poder Executivo.

Como se vê, os pontos fundamentais que norteiam o exame do projeto
por esta Comissão, a saber, a competência desta Casa de dispor sobre
ele, a espécie legislativa adequada e a autoridade competente para
deflagrar o processo legislativo, encontram-se em harmonia com o
ordenamento constitucional vigente.

Em razão disso, inexiste óbice que possa impedir a tramitação da
matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.930/2004, na forma original.
Sala das Comissões, lO de dezembro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio
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Bouças - Ermano Batista - Maria Tereza Lara.	 II

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.93412004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o Projeto de Lei n°

1.93412004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Teresiana Missionária - Brasil - A.TE.MIS. - Brasil, com sede no Município
de Mariana.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 11/11/2004, 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.	 II

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no
art. 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, constatá-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 redebem
pelos respectivos cargos.

Ademais, está ela devidamente inscrita no Conselho Municipal de
Assistência Social do município sob o n°0018.

Ressalte-se, ainda, que o art. 8 0 do seu estatuto prevê que os
integrantes dos órgãos diretivos não serão remunerados, e o parágrafo
único do art. 15 determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, conforme decisão
da assembléia convocada para tal fim.	 II

Conclusão
Pelo aduzido, concluímospela jurídicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.934/2004.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
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Gilberto Abramo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria Tereza
Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.938/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade Paz e
Alegria, com sede no Município de Areado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/11/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à 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 respectivo município sede sob o n° 6/2001. Além disso, o art. 51 de
seu estatuto determina que, em caso de dissolução do Grupo da Terceira
Idade Paz e Alegria, todos os seus bens, assim como o dinheiro que
houver em caixa, serão entregues a entidades filantrópicas, e o art. 52
dispõe que o exercício dos cargos da diretoria e do conselho não será
remunerado.

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

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.938/2004.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Leonídio

Bouças - Ermano Batista.
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PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 54/2004

Comissão de Constituição e Justiça
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.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/6/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.	 oCompete a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a
constitucional idade e a legalidade da matéria.

Fundamentação	 II

A proposição em epígrafe tem por objetivo organizar a estrutura
administrativa da advocacia pública estadual, nos termos da moldura
institucional estabelecida pela Emenda à Constituição n° 56, de
11/7/2003. Por meio da referida emenda, foi unificada a advocacia pública
estadual, antes repartida entre a Procuradoria-Geral do Estado

'i
e a

Procuradoria da Fazenda. Surge, então, a necessidade de adequação
jurídica à nova ordem estabelecida.

A matéria está inserida na competência do Estado para se iauto-
organizar. Tal organização deve ocorrer por meio de legislação própria,
razão pela qual cabe a esta Casa Legislativa, nos termos do art. 61, XII,
da Constituição do Estado, dispor sobre o assunto. Sobre ele ihcide
reserva de iniciativa, uma vez que, em se tratando de estruturação do
Poder Executivo, compete privativamente ao Governador do Estado
deflagrar o processo legislativo. Deve, enfim, a norma em questão ser
editada na forma de lei complementar, conforme o art. 65, § 2 0, IV, da
Carta mineira. Nesses aspectos, a proposição se encontra consoante o
direito.

A Advocacia-Geral do Estado, como dispõe o art. 128 da Constituição
Estadual, é subordinada ao Governador do Estado e representa o Eétado
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judicial e extrajudicialmente. Cumpre-lhe, também, realizar as atividades
de consultoria e assessoramento jurídicos do Poder Executivo. Trata-se,
assim, de instituição essencial ao Estado, a qual se reveste da condição
de órgão autônomo a que se refere o art. 14, § 3 0, da Constituição
mineira; detém, portanto, autonomias financeira e administrativa. A
proposição acolhe esse entendimento, assegurando, ainda, meios de
proteção às prerrogativas funcionais próprias da advocacia pública,
mormente pela feição conferida ao Conselho Superior do órgão, que a
partir de agora será unificado.

O projeto estabelece uma estrutura orgânica para a AGE dividida em
cinco áreas, a saber: a administração superior, as unidades colegiadas,
as unidades de assessoramento direto, as unidades de execução nas
áreas judicial e extrajudicial e as unidades de apoio administrativo.
Disciplina, ainda, a composição e as atribuições do Conselho Superior da
AGE, bem como as atribuições da Corregedoria. Além disso, a
proposição altera a denominação de alguns órgãos e cargos.

O projeto de lei complementar sob exame dispõe ainda, em seu art. 13,
sobre a criação de 12 cargos. Trata-se de cargos em comissão de
direção e de assessoramento técnico, os quais serão incorporados ao
anexo da Lei Delegada n° 108, de 2003. Esta iniciativa está em
consonância com as regras de direito financeiro que disciplinam a
geração de despesa pública.

O art. 169, § 1°, II, da Constituição da República exige, para a criação
de cargos, que haja previsão na lei de diretrizes orçamentárias e dotação
orçamentária suficiente. Há, para fins de cumprimento desse dispositivo
constitucional, previsão expressa acerca da criação de cargos públicos no
art. 50 da Lei n° 15.291, de 2004, que estabelece diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2005. No orçamento
vigente há previsão para despesas com pessoal da AGE sob a rubrica
"03 122 001 2 417 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais",
no valor de aproximadamente R$16.000.000,00. Na proposta
orçamentária para o exercício de 2005 esse valor sobe para cerca de
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R$19.000.000,00, tendo em vista adequações remuneratórias e o
aumento do número de servidores, que passará dos 340 constantes no
orçamento 2004 para 412 em 2005. Observe-se que, entre os 72 novos
servidores previstos para o próximo exercício, deverão estar 12 em razão
do provimento no cargos constantes no art. 13 da proposição.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, Lei Complementar n° 101, de
2000, estatui, em seu art. 21, que os atos que impliquem aumento de
despesa com pessoal devem atender ao disposto em seus arts. 16 e 17,
assim como às exigências dos arts. 37, XIII, e 169, § 1 0, II, da
Constituição Federal. Ficou evidenciado o atendimento a essas
exigências. Note-se, ademais, que o Estado de Minas Gerais está em
absoluta conformidade com a LRF no que se refere a despesas com
pessoal, tendo obtido, no relatório de gestão fiscal do último
quadrimestre, a marca apenas de 30,6% de comprometimento da
despesa com a folha do funcionalismo.

Aponte-se, enfim, para a insignificância dos valores remuneratórios
atribuídos a esses cargos em face do montante total de despesas do
Estado, bem como da dimensão das metas fiscais fixadas. A luz do
princípio da razoabilidade, que impõe a existência de proporção entre
meios e fins, pode-se perceber que a criação e o provimento de dargos
que se pretende realizar não ofendem as normas de direito financeiro
incidentes sobre a matéria.

Cumpre realçar que o projeto de lei complementar em tela não atende
plenamente ao escopo da Emenda à Constituição n° 56, de 2003. E que,
apesar de traçar o delineamento fundamental da estrutura orgânica da
AGE, a proposição não unifica a organização do citado órgão em: um
mesmo diploma normativo. Permanecerão vigentes, em parte, as Leis
Complementares n os 30 e 35, que tratam da extinta Procuradoria-Geral
do Estado e Procuradoria da Fazenda Estadual, coexistindo com a
legislação complementar que se instituirá.

Registre-se que, já no curso do processo legislativo, o Chefe do Poder
Executivo apresentou três emendas ao projeto, as quais, tendo em vista a
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pertinência jurídica, bem como os imperativos da economia processual,
serão incorporadas neste parecer. As referidas emendas versam sobre
denominações e transformações de cargos públicos e sobre aspectos da
carreira da advocacia pública, estabelecidos na Lei Complementar n° 81,
de 2004, que merecem pequenos acréscimos ou reparos. Nos termos da
própria exposição de motivos que acompanhou as mencionadas
emendas, e de acordo com a linha de raciocínio esposada na
fundamentação deste parecer, verificamos que tais emendas estão
conforme o ordenamento jurídico, especialmente o disposto nas regras
gerais de direito financeiro incidentes sobre a matéria.

Apresentamos também emendas que expurgam do texto da proposição
as referências a modificações em decretos do Poder Executivo, uma vez
que essas alterações são de competência exclusiva desse Poder, na
seara de suas obrigações relativas à execução das leis. A edição de lei
que mude os termos de decreto atenta contra a independência e a
harmonia que deve haver entre os Poderes do Estado; por isso devem
ser alterados os arts. 12 e 13 do projeto nesse aspecto, bem como
deverão ser desconsideradas tais referências nas emendas ulteriormente
enviadas pelo Governador do Estado, a que já aludimos.

Outras duas emendas serão também apresentadas, a primeira delas
incidindo sobre o art. 16 do projeto, que contém cláusula revogatória
expressa. Ocorre que a revogação que se propõe coincide com
revogação já efetivada pelo art. 53 da Lei Complementar n° 81, de 2004.
A outra diz respeito à necessidade de se guardar a devida proporção
entre cargos comissionados e efetivos, no âmbito da AGE.

Conclusão
Em face do exposto concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei Complementar n°
54/2004 com as Emendas de n° 1 a 6, que apresentamos a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - Ficam alteradas as denominações dos seguintes cargos de
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provimento em comissão, mantida a respectiva remuneração e código:
- o Subprocurador-Geral da Defesa do Contencioso passa a

denominar-se Subadvogado-Geral do Contencioso;
II - o cargo de Procurador Consultor da Fazenda passa a denominar-se

Procurador Consultor do Estado.".
EMENDA N°2

Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"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 II, código MG-12
PG685/PG686/PG687/PG560, símbolo AD-12, em quatro cargos de
Assistente-Técnico Pericial, código MG-104, símbolo AD-12, de
recrutamento amplo, mantida a remuneração do cargo.

§ 1° - 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,
Estatística, Engenharia, Física, Química, Agrimensura e Medicina,
inscritos nos respectivos Conselhos de classe.

§ 20 - O anexo da Lei Delegada n° 108, de 2003, fica acrescido da
classe de cargos de Assistente-Técnico Pericial, código MG-104, símbolo
AD-1 2.".

EMENDA N°3
Dê-se ao "caput" e ao inciso 1 do art. 13 a redação que segue,

acrescentando-se-lhe o seguinte parágrafo único:
"Art. 13 - Ficam criados, no quadro especial constante no anexo da Lei

Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003:
- 1 (um) cargo de Diretor-Geral, código MG-103, símbolo DR-04;

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-103,
símbolo DR-04.".
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EMENDA N°4
Acrescentem-se os seguintes arts. 14 a 21, renumerando-se os demais:
"Art. 14 - Ficam transformados em cargos de Advogado Regional do

Estado, código 664, os cargos de Procurador Regional do Estado e oito
cargos de Procurador Regional da Fazenda, com a remuneração do
extinto cargo de Procurador Regional do Estado.

AI. 15 - Ficam extintos dois cargos de Procurador Regional da
Fazenda.

AI. 16 - Ficam transformados três cargos de Procurador Regional da
Fazenda em três cargos de Advogado Regional Adjunto do Estado,
código 663, mantida a mesma remuneração.

AI. 17 - O cargo de Subprocurador Regional do Estado no Distrito
Federal passa a denominar-se Advogado Regional Adjunto do Estado no
Distrito Federal, com a mesma remuneração do extinto cargo de
Procurador Regional do Estado.

AI. 18 - A Lei Complementar n°81, de 10 de agosto de 2004, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 13-A:

"AI. 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.".

AI. 19 - O art. 16 da Lei Complementar n° 81, de 2004, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 30:

"AI. 16- ..................................
§ 3 0 - É requisito para a promoção na carreira da Advocacia Pública do

Estado que o servidor se encontre em efetivo exercício.".
AI. 20 - O art. 36 da Lei Complementar n° 81, de 2004, passa a vigorar
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com a seguinte redação:
"Art. 36 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se

encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira :a que
pertence.	 II

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitas:

- 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.".	 ii

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.

§1°- ..................................
IV - encontrar-se em efetivo exercício.".

EMENDA N°5
Suprima-se o art. 16.

EMENDA N°6
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Os atos complementares de codificação, identificação e

provimento dos cargos de que trata esta lei serão feitos por meio de
decreto, com a observância do disposto no art. 37, V, da Constituição da
República, e do percentual estabelecido no art. 20 da Lei n° 9.530, de 29
de dezembro de 1997.".

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio Bouças

- Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O P TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N°54/2004	 li

rs
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Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar n°
5412004 dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado
- AGE - e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19 de junho de 2004, a
proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria com as Emendas n os 1 a 6,
que apresentou.

Compete a esta Comissão analisar o mérito da proposição.
Fundamentação

O projeto sob exame tem por objetivo estabelecer a estrutura orgânica
da Advocacia-Geral do Estado - AGE - e dar outras providências,
especialmente quanto à nomenclatura de cargos e órgãos na esfera
administrativa da AGE.

O Estado de Minas Gerais manteve até o ano de 2003, em sua
estrutura orgânica, uma organização repartida de sua advocacia pública.
De um lado, a Procuradoria do Estado, com a incumbência de
representar o Estado nas questões jurídicas gerais; e, de outro, a
Procuradoria da Fazenda, com a finalidade especifica de representação
da Fazenda Estadual. Esse modelo, a par de sua questionável
constitucional idade, não se mostrava condizente com os objetivos da
gestão pública institucionalmente definidos em nosso Estado, uma vez
que impossibilitava uma orientação unificada para as procuradorias,
comprometendo sua eficiência, fragilizando seus mecanismos de controle
e mantendo uma diferenciação entre segmentos de uma mesma classe
de servidores.

Por meio da Emenda à Constituição n° 56, de 2003, esses dois órgãos
foram fundidos. Deu-se, então, um primeiro passo para um almejado
aperfeiçoamento institucional e operacional da advocacia pública
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estadual. Na seqüência da norma constitucional editada, sucedeu-se uma
série de modificações, muitas das quais de ordem jurídico-institupional,
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 procuradorias estaduais.

Nos termos da proposição, a estrutura orgânica da AGE ficara
subdividida em cinco áreas: de 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 às
atribuições e atividades fundamentais do citado órgão. A AGE, na
condição de órgão autônomo, e o advogado público, na qualidade de
profissional com prerrogativas específicas, merecem uma estrutura
orgânica peculiar, o que tem sido construído nas normas atinentes ao
setor editadas na sucessão da Emenda à Constituição n° 56. Essas
singularidades também estão atendidas pela proposição, que extingue os
ainda presentes conselhos superiores das procuradorias do Estado e da
Fazenda, com a criação do Conselho Superior da Advocacia-Geral do
Estado.

O Conselho em questão tem atribuições compatíveis com as
especificidades da AGE e da advocacia pública e é composto pelo
Advogado-Geral do Estado, que o presidirá, por dois Advogados-Gerais
Adjuntos, como Vice-Presidentes, pelo Consultor Jurídico Chefe, pelo
Subadvogado-Geral do Contencioso e, ainda, eleitos por seus pares, por
um representante dos Advogados Regionais, um representante dos
Procuradores-Chefes das Procuradorias e por seis representantes dos
Procuradores do Estado. Competirá a esse Conselho, entre outras
matérias, deliberar sobre assuntos de interesse da AGE quando solicitado
seu pronunciamento pelo Advogado-Geral, propor ao Advogado-Geral
alterações na estrutura da AGE, representar ao Advogado-Geral"obre
providências reclamadas pelo interesse público ou pela conveniência de
serviço da AGE, indicar candidatos a promoção por antigüidade e
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organizar, pelo voto da maioria absoluta, lista tríplice para promoção por
merecimento na carreira da Advocacia Pública, recusar à indicação para
promoção por antigüidade, homologar o resultado de concurso de
remoção realizado pelo Advogado-Geral do Estado, deliberar sobre a
forma de rateio dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos
integrantes da AGE e designar comissão para avaliação especial de
desempenho dos Procuradores que se encontrem em estágio probatório,
para fins de aquisição de estabilidade.

O projeto dispõe, ainda, sobre a Corregedoria da AGE, que atuará
como órgão auxiliar do Conselho Superior. Ao Corregedor da AGE
incumbirá exercer o poder disciplinar, presidir a comissão para avaliação
especial de desempenho, dar ciência ao Conselho Superior da AGE dos
relatórios de correição ordinária e extraordinária nos órgãos de execução
da AGE, das autarquias e fundações; instaurar sindicância e propor ao
Advogado-Geral a abertura de processo administrativo disciplinar,
acompanhar a atuação do Procurador do Estado durante o estágio
probatório, opinando, motivadamente, por sua confirmação ou
desligamento antes do término do estágio, prestar informações para
organização de lista de promoção; 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,
sugerir anotação de elogio na pasta funcional de Procurador do Estado e
propor medida de aprimoramento dos serviços.

Observe-se que, infelizmente, a estrutura orgânica da AGE ainda não
ficará consolidada em um único diploma normativo. A proposição em
exame dispõe tão-somente sobre aspectos mais gerais da estruturação
da AGE. Inúmeras disposições relativas à organização e ao
funcionamento do órgão permanecerão nas Leis Complementares n os 30
e 35, que dispõem sobre as extintas procuradorias. Vê-se que o projeto
em tela constitui avanço importante na fusão empreendida entre os
órgãos da advocacia pública estadual, sem, entretanto, ter chegado ainda
a um ponto que possamos considerar adequado. O ritmo das mudanças
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nas organizações, especialmente as do setor público, recebe o impacto
de inúmeras variáveis, tanto decorrentes de sua dinâmica interna quanto
das pressões do ambiente. Evidencia-se, no caso em estudo, que a AGE
encontra-se no meio de um processo de reorganização cujo término
ainda dista. As mudanças em análise são um passo de indiscutível
relevância, na medida em que representarão o momento de estruturação
formal da AGE unificada.

A proposição trata, ainda, de modificações em órgãos e cargos. São
alterações necessárias em virtude da nova conformação estrutual da
AGE, bem como dos recentes estatutos relativos à advocacia pública
estadual, editados desde o ano passado. Os casos de criação, de
transformação e de extinção de cargos se justificam plenamente, porque,
além de serem poucos, possibilitarão melhor organização da AGE,
afetando positivamente tanto as atividades-meio quanto as atividades-fim
desempenhadas pelo órgão.

As emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça,
muitas das quais absorvendo emendas apresentadas pelo próprio Poder
Executivo, são pertinentes ao projeto e merecem acolhida.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar n° 54/2004 com as Emendas n
o
s 1 a 6, da Comissão de

Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.	

ODomingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Fábio Avelar - Jô
Moraes.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 56/2004
Comissão de Constituição e Justiça	 II

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar n°

56/2004 "dá nova redação ao art. 40 da Lei Complementar n° 78, de
9/7/2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação
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das leis do Estado, conforme o previsto no parágrafo único do art. 63 da
Constituição do Estado.

Compete a esta Comissão pronunciar-se a respeito da juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria, consoante dispõe o art. 188,
c/c oart. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva modificar a redação do § 3° do art. 40

da Lei Complementar n° 78, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e
a consolidação das leis do Estado. O dispositivo que se pretende alterar
disciplina o conteúdo do fecho das leis, que passaria a conter, nos termos
do projeto, a indicação do número de anos decorridos desde a
Independência. Conforme a redação atual, já existe a exigência da
indicação do número de anos decorridos desde a Inconfidência.

E importante ressaltar que a alteração proposta estabeleceria uma
simetria entre os planos legiferantes federal e estadual, no que concerne
à padronização dos atos legislativos, visto que a referência à data da
Independência já consta dos atos normativos federais.

Trata-se, outrossim, de reverenciar um acontecimento histórico da maior
relevância, digno de ser evocado quando da edição da lei, ato que
expressa, como nenhum outro, o exercício do poder político.

Do ponto de vista jurídico-constitucional, a matéria encontra amparo no
art. 25 da Constituição da República, segundo o qual os Estados são
regidos pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
encartados na Lei Maior.

De outra parte, o Chefe do Executivo detém competência constitucional
para deflagrar o processo legislativo voltado para a produção de lei
complementar e ordinária, consoante dispõe o art. 65 da Carta Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei Complementar n°56/2004.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio
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Bouças - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1" 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° 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 ard63 da
Constituição do Estado".

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Compete a esta Comissão pronunciar-se sobre o mérito da matéria,
consoante dispõe o art. 102, inciso 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem em mira modificar a redação do § 3 0 do art. 4° 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. Com  a proposição, pretende-se
que o fecho das leis passe a conter a indicação do número de anos
decorridos desde a Independência, à maneira do que já ocorre em
relação à Inconfidência.

Cumpre dizer que a alteração proposta se harmoniza com medida que
já é adotada no plano federal em relação ao fecho dos atos normativos,
os quais aludem à data da Independência.

Conforme consignado no parecer da douta Comissão de Constituição e
Justiça, "trata-se de reverenciar um acontecimento histórico da maior
relevância, digno de ser evocado quando da edição da lei, ato que
expressa, como nenhum outro, o exercício do poder político". E o poder
político pressupõe, naturalmente, o atributo da independência.

Por essas razões, entendemos oportuna e meritória a medida legislativa
contida na proposição em exame.	 1
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar n° 56/2004.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente Fábio Avelar, relator - Paulo Piau - Jô

Moraes.
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 78/2004
Comissão Especial

Relatório
Subscrita por 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo como

primeiro signatário o Deputado Ricardo Duarte, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 78/2004 acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e revoga o § 40 do seu art. 82.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/5/2004, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão Especial para que sobre ela seja emitido
parecer, nos termos do art. 201, c/c o disposto no art. 111, 1, "a", do
Regimento Interno.

Por determinação do Presidente da Assembléia, a Proposta de Emenda
à Constituição n° 84/2004 foi anexada à proposição em epígrafe, com
fulcro no art. 173, § 20 , do citado regimento.

Fundamentação
Pretende a proposição principal transferir para o Sistema Federal de

Ensino as instituições de educação superior que optaram pela extinção
dos vínculos com o poder público, nos termos do inciso II do § 1° do art.
82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da
Constituição Estadual.

Em oposto teor, a Proposta de Emenda à Constituição n° 84, anexada à
proposição principal, vem reafirmar a composição atual do Sistema
Estadual de Educação, no nível superior, que integra as instituições
mantidas pelo poder público estadual e as demais instituições criadas ou
autorizadas por lei estadual ou municipal, abrangendo nesse grupo as
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fundações que optaram por pertencer à UEMG e aquelas que extinguiram
os vínculos com o poder público, permanecendo as instituições, em
qualquer caso, sob a supervisão do Conselho Estadual de Educação.

O tema tratado nas duas propostas ora analisadas já produziu
calorosas discussões nesta Casa Legislativa, e não pode esta Comissão
se manifestar sobre assunto tão complexo e de tal potencial de
repercussão sem detida reflexão. Façamos, portanto, o percurso de
análise desde a origem da questão, a fim de compreender todas as suas
nuances e poder finalmente opinar de forma conscienciosa.

Os primeiros questionamentos acerca da validade jurídica dos
dispositivos sobre os quais ora se discute advieram do Ministério da
Educação, por meio da Secretaria Nacional de Ensino Superior. Motivado
pelos desdobramentos do registro da opção da Fundação Tricordiana de
Educação por se desvincular do Estado, o MEC encaminhou solicitação
ao então Procurador-Geral da República para que promovesse aão de
inconstitucional idade sobre o art. 82 do ADCT, com o fim de tomar nula a
garantia assegurada às Instituições que fizeram a referida opção de
permanecerem sob a supervisão do Conselho Estadual de Educação. Tal
ação, a despeito de não ter sido levada a cabo, provocou o
pronunciamento da Procuradoria-Geral do Estado, por meio do Parecer n°
497, de 16/6/2001.

No citado parecer, após profunda análise da natureza jurídica das
fundações instituídas pelo poder público e a implicação dessa natureza
sobre os efeitos das normas constitucionais, foi firmado entendimento
validando as opções efetuadas pelas fundações nos termos do inciso II
do § 1° do art. 82 e legitimando a sua permanência sob a supervisão do
Conselho Estadual de Educação.

Vale sintetizar aqui o teor do Parecer n° 497, por meio da transcrição
dos seguinte excertos:

"A criação da Fundação Tricordiana, à semelhança das demais
congêneres, decorreu de lei estadual autorizativa, pelo que a fundação
passou a caracterizar-se como entidade oficial, com personalidade
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jurídica de direito privado. Destarte, a mencionada Fundação Tricordíana
de Educação foi, de fato e de direito, instituída pelo Estado, sob o pálio do
direito civil, pelo que se inseriu, consoante a legislação federal pertinente,
no sistema estadual de ensino; portanto, sob supervisão do Conselho
Estadual de educação. Reitera-se que a mantenedora exerceu a opção
descrita no inciso II do § 1° do art. 82 das Disposições Transitórias da
Carta Política de Minas Gerais pela extinção de seus vínculos com o
poder público, ou seja, por sua desvinculação da administração pública
estadual. Contudo, nota-se, com destaque, importante conseqüência,
escopo maior do presente estudo: a opção pela desvinculação não afasta
a supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação, conforme
expressa disposição constitucional, pelo que as instituições optantes
continuam, para este fim, integradas no sistema estadual de ensino.

Ora, a alteração permitida pela Carta Mineira cingiu-se ao aspecto
organizacional, sem se imiscuir na questão pedagógica. Como em Minas
Gerais, houve a publicização das fundações oficiais, aquelas que
desejaram permanecer no direito privado foram compelidas a exercer a
opção, mantendo, todavia, o liame original da instituição, que basta, por si
só, para a continuidade da Supervisão pelo Conselho Estadual, é a
opinião do ilustre jurista Professor Antônio Anastasia.

Ademais, o comando constitucional, já em plena observação pelo órgão
colegiado estadual, é válido até que se lhe declare alguma pretensa
mácula de inconstitucionalidade. Tal declaração só é possível mediante a
propositura de ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo
Tribunal Federal, por meio de algum dos agentes elencados no art. 103
da Constituição Federal, é o texto literalmente transcrito do parecer. Na
ausência de pronunciamento da Corte Suprema, é inteiramente válido e
deve ser observado o comando constitucional mineiro. Em outra vertente,
é de bom alvitre ressaltar que cabe ao Estado legislar sobre educação e
ensino (art. 24, IX, Constituição da República), concorrentemente com a
União, o que se constitui em forte e robusto amparo para a comprovação
da constitucionalidade do dispositivo".
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Destarte, podemos concluir que temos no Estado fundações públicas e
privadas entre as criadas pelo Estado. As fundações que fizeram a opção
prevista no inciso II do § 1° do art. 82 caracterizam-se por ser fundações
oficiais cujo instituidor foi o poder público, mas que acharam por bem
extinguir os vínculos que redundariam em interferência em sua direção.
Não deixaram por isso de integrar o Sistema Estadual de Educabão, e
não há razões para se questionar a continuidade da vinculação de
natureza pedagógica ao CEE.

Contudo, em 2001, a Procuradoria-Geral da República impetrou, junto
ao Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
2501-5, em face dos arts. 81 e 82 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Mineira. Sucintamente, tais dispositivos
tratam da criação da UEMG, regulam a situação das fundações
educacionais instituídas pelo Estado e transformam a Fundação Norte-
Mineira na Universidade Estadual de Montes Claros. O STF não
conheceu da ação no que respeita ao art. 81 e ao § 30 do art. 82, ou seja,
os dispositivos relativos à criação da UEMG e à transformação da
UNIMONTES. Quanto aos incisos 1 e II do § 1° e o § 2 1, o Tribunal
conheceu da ação, porém, indeferiu a liminar, com a seguinte alegação:
"de qualquer sorte, não há, na parte da ação de que se corhece,
"periculum in mora" ou conveniência da administração pública para a
concessão de liminar". O mérito da ação ainda não foi julgado.

Por ocasião da proposição da ADIN, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 68/2001, que originou a Emenda n° 55 à Constituição do
Estado, buscou asseverar a identidade e a competência do Estado no
que concerne ao ensino superior, definindo a natureza das instituições
integrantes do Sistema Estadual de Educação. Assim, consagrou-se no §
40, acrescido ao art. 82 do ADCT, que, além da UEMG e da
UNIMONTES, pertencem também ao sistema estadual as instituições
criadas ou autorizadas por lei estadual ou municipal existentes na data de
promulgação da Constituição do Estado.

Pelo contexto aqui exposto, constata-se que a Proposta de Emenda à
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Constituição n° 64/2004 vem, em última análise, reiterar o esforço
anteriormente realizado pelos signatários da Proposta de Emenda à
Constituição n° 68/2001, para fortalecer o Sistema Estadual de Educação,
no nível superior, descrevendo de forma mais ostensiva a natureza das
instituições a ele vinculadas e reafirmando a competência do Conselho
Estadual de Educação para supervisioná-las.

A proposição principal, em outro passo, quer antecipar-se ao resultado
da ADIN, prescrevendo de antemão o cabimento de uma exegese literal
da legislação federal vigente quanto à natureza da composição do
Sistema Estadual de Educação.

Entendemos, todavia, que tal inconstitucionalidade inexiste, pois não há
como divergir dos vigorosos e pertinentes argumentos tecidos no Parecer
n° 497, porquanto também ausente qualquer pronunciamento decisivo do
Supremo Tribunal Federal.

Ora, não é razoável que esta Casa venha deliberadamente usurpar do
Estado a competência de estabelecer normas constitucionais para o seu
sistema de ensino. Não se pode perder o norte de que a Constituição de
1988 acentuou exatamente a exploração das potencialidades da
competência legislativa concorrente, na tentativa de dar maior peso às
ordens estaduais no relacionamento federativo.

Por todas essas razões, consideramos que, na oportunidade dessa
análise, a proposição principal ora em estudo deve incorporar o teor da
proposição anexa, ou seja, a de fortalecer e integrar o Sistema Estadual
de Educação, facultando ao Estado exercer plenamente o direito
outorgado pela Constituição Federal e pelas normas gerais vigentes
sobre educação, que atribuem aos entes federativos a responsabilidade
pelo funcionamento dos seus sistemas de ensino.

Visando a conferir melhor adequação técnica à proposição, propomos o
Substitutivo n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, manifestamo-nos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n° 78/2004 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
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apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera o § 40 do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O § 40 do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado, acrescido pela Emenda n° 55,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 82 - ..........................................
§ 40 - Integram o Sistema Estadual de Educação, sob a supervisão

pedagógica do Conselho Estadual de Educação, as instituiçõés de
educação superior:

- mantidas pelo poder público estadual e municipal;
- cujas fundações mantenedoras exercitaram as opções previstas nos

incisos 1 e II do § 1 0 deste artigo;
III - criadas ou autorizadas por lei estadual ou municipal existentes na

data de promulgação da Constituição do Estado e não enquadradas no
disposto nos incisos 1 e II.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Antônio Carlos Andrada.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°428/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.685/2001, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Poço Fundo o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
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preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 15/5/2003, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Secretário de Planejamento e Gestão, a fim de que se
manifestasse sobre a conveniência da proposta. De posse da resposta do
Poder Executivo, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
Trata a proposição em referência de autorizar o Poder Executivo a doar

imóvel ao Município de Poço Fundo,. cuja administração pretende ali
instalar um posto de saúde e órgãos públicos municipais.

Na ordem constitucional, há que se ressaltar o estatuído pelo art. 18 da
Constituição mineira, que exige a autorização legislativa para a alienação
de bens imóveis públicos.

No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, exige, para a
transferência de tais bens, além da citada autorização, a subordinação do
contrato ao atendimento do interesse público.

Os dispositivos dos projetos não contemplam este último quesito,
apesar do intento do administrador municipal, já mencionado no início
desta fundamentação.

Importante esclarecer que, solicitada a manifestar-se sobre a
conveniência da pretendida transferência de domínio, a Secretaria de
Planejamento e Gestão declara-se contrária à medida, pois o Tribunal de
Justiça, órgão a que o imóvel encontra-se vinculado, possui interesse na
sua utilização.

A proposição tem caráter meramente autorizativo, e de outra maneira
não poderia ser, pois a alienação de bem público é ato reservado
exclusivamente ao Governador, uma vez que o art. 90, inciso XIV, a ele
atribui a competência privativa de dispor sobre a organização e a
atividade do Poder Executivo.

Se a proposição em exame vier a tornar-se lei, essa autoridade, por
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dispor de poder discricionário na tomada de ações administrativas,
adotará ou não a medida nela consubstanciada. E, diante da
manifestação negativa da Secretaria de Planejamento e Gestão, o certo é
que a futura lei se tornará inócua.

Tendo em vista essas considerações, não entendemos razoável a
tramitação do projeto de lei em análise nesta Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inçonstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 428/2003.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria Tereza

Lara - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.333/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do. Estado, o projeto de lei em epígrafe
institui e estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do Grupo de
Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-
Institucionais.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria, na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Posteriormente, foi o projeto enviado à Comissão de Administração
Pública, que opinou por sua aprovação, na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva instituir as carreiras de Oficial de

Serviços Operacionais (152 cargos), Auxiliar de Serviços Governamentais
(173 cargos), Agente Governamental (384 cargos), Gestor
Governamental (798 cargos), Assistente de Administração e . Finanças
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(726 cargos), Analista de Administração e Finanças (251 cargos), Analista
de Gestão (37 cargos), Técnico de Administração Geral (68 cargos),
Técnico de Indústria Gráfica (170 cargos), Auxiliar de Administração
Geral (30 cargos) e Auxiliar de Indústria Gráfica (24 cargos). Todos os
cargos são de provimento efetivo, e a estrutura das carreiras vem
estabelecida no Anexo 1 da proposição.

Na Mensagem n° 140/2003, o Governador do Estado afirma que o
projeto de lei em questão tem por objetivo atender a uma antiga
reivindicação dos servidores públicos estaduais. As diretrizes para
instituição e estruturação das carreiras dos órgãos e das entidades do
Estado de Minas Gerais estão contidas no Decreto n° 43.576, de
9/9/2003.

A exposição de motivos dispõe que o projeto em análise busca
implementar os princípios meritocráticos de produtividade na
administração pública, em consonância com o estabelecido pela Emenda
à Constituição n° 57, de 2003. Estabelece ainda essa exposição que o
projeto institui 11 carreiras dos órgãos e das entidades pertencentes ao
Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e
Político - Institucionais. A simplificação e a uniformização das estruturas
das carreiras por meio de grupos de atividades, aliadas a uma descrição
mais ampla das atribuições dos cargos efetivos, possibilitarão aumento
expressivo da mobilidade institucional, setorial e intersetorial dos
servidores efetivos na administração pública. Desse modo, conforme
esse texto, grande parte da demanda por servidores em cada órgão ou
entidade poderá ser suprida sem a criação de cargos, e por conseguinte,
sem aumento de despesas com pessoal.

A Comissão de Constituição e Justiça, após minucioso exame do
projeto, verificou a necessidade de algumas alterações nos seus
dispositivos a fim de adaptá-lo à legislação complementar concernente.
Estribada na Mensagem n° 213, de 2004, do Governador do Estado,
propôs modificações indispensáveis, por meio do Substitutivo n° 1.

Para que o projeto em tela esteja adequado à formatação dos demais
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planos de carreira que o Poder Executivo tem enviado a esta Casa,
fizemos alterações que constam no Substitutivo n° 2, que apresentamos a
seguir, as quais contemplam as alterações feitas pelas Comissões que
nos precederam e também emendas apresentadas pelo Colégio de
Líderes e pelo Deputado Doutor Viana, protocoladas nesta Comissão.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposição não
provoca impacto algum, porque, além de existir dotação orçamentária,
conforme se infere da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a fixação dos
vencimentos dos cargos criados fica dependente de legislação ulterior,
não criando despesas para o erário.

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

1.333/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir
apresentado, e pela prejudicial idade doSubstitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e da Emenda n° 1, da Comissão de Administração
Pública.

SUBSTITUTIVO N°2
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento,

Tesouraria e Auditoria e Político-Institucionais 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 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;
VI - Técnico de Administração Geral;
VII - Técnico da Indústria Gráfica;
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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. 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 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 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 na mesma
carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os mesmos
requisitos de capacitaçâo 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
Auditoria-Geral do Estado - AUGE -, na Secretaria de Estado de
Fazenda - SEF -, na Secretaria de Estado de Governo - SEGOV -, no
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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 Governaddr, as
carreiras de:

a) Oficial de Serviços Operacionais;
b) Auxiliar de Serviços Governamentais;

- 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.
§ 10 - As atribuições específicas das carreiras instituídas por esta lei

serão definidas em regulamento.
§ 2° - 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. 50 - 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
será definida em decreto e fica condicionada à anuência dos órgãos e da
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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 "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 das carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento,
Tesouraria e Auditoria e Político-Institucionais terão carga horária
semanal de trabalho de:

- trinta ou quarenta horas, conforme definido em edital de concurso
público, para os cargos das carreiras de Gestor Governamental, Analista
de Gestão, Técnico de Administração Geral e Técnico da Indústria
Gráfica;

II - trinta horas para os cargos das carreiras de Técnico de Aeronave do
Gabinete Militar e Comandante de Aeronave do Gabinete Militar.

Capítulo II
Da Carreira

Seção 1
Do Ingresso

Ad. 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-
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se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira.	 11

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.	 11

Parágrafo único - As instruções reguladoras dos concursos públicos
serão publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as
especificidades das atribuições do cargo, no mínimo:
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- 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 resultados, a

nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação
e ao prazo de validade do concurso.

§ l' - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data de
sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 2° - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do
parágrafo único do art. 12;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
necessário;

III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de
avaliação médica, nos termos da legislação vigente.

Art. 14—O servidor público ocupante de cargo de provimento eletivo do
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de concurso
público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo de carreira do
Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria e
Político-Institucionais, com jornada equivalente à do cargo de origem,
cuja remuneração, incluídos adicionais, gratificações e vantagens
pessoais, for superior à remuneração do cargo de carreira instituída por
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esta lei, poderá perceber a diferença a título de vantagem pessoal
nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da
remuneração dos servidores estaduais.	 O

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 li
Do Desenvolvimento na Carreira	

1Art. 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 0 - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no

mesmo nível;
III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias, desde a sua promoção anterior, nos termos das normas
legais pertinentes;
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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 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.

§ 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 promoção e da
segunda progressão terá início após a conclusão do estágio probatório,
desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 20 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de progressão
ou promoção, na hipótese de formação complementar ou superior àquela
exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado na carreira,
relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do disposto
no "caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de Desempenho
- ADE.

Art. 21 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que,
no período aquisitivo:
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- sofrer punição disciplinar em que seja:	 1

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 li 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 respéctiva
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 § l O do art. 171serão
desenvolvidas em parceria com a Escola de Governo da Fundação João
Pinheiro.

Capítulo 111
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 SEGqV 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 Adminisb-ação e

de Telefonista lotados na AGE, no ER-BR, na SEF, na SEPLAG e na
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SEGOV na data de publicação desta lei ficam transformados em cento e
setenta e três cargos de Auxiliar de Serviços Governamentais,
ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam
extintos:

- quatrocentos e catorze cargos de Agente de Administração;
II - doze cargos de Telefonista.
Art. 25 - Os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo e

Técnico Administrativo lotados na AGE, no ERMG-BR, na SEGOV e na
SEPLAG na data de publicação desta lei ficam transformados em
trezentos e oitenta e quatro cargos de provimento efetivo de Agente
Governamental, ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento
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:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração,
Analista da Cultura, Analista da Saúde, Analista de Atividade Fazendária,
Analista de Ciência e Tecnologia, Analista de Comunicação Social,
Analista de Esportes, Analista de Obras Públicas, Analista de
Planejamento, Analista do Trabalho e da Assistência Social à Criança e
ao Adolescente e Analista em Agropecuária lotados na AGE, no ERMG-
BR, na SEGOV e na SEPLAG e no Gabinete Militar do Governador na
data de publicação desta lei transformados em quinhentos e vinte e dois
cargos de provimento efetivo de Gestor Governamental;

II - ficam criados duzentos e oitenta e quatro cargos de provimento
efetivo de Gestor Governamental.

Art. 27 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Gestão, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista Gráfico, Analista



326

em Administração, Analista de Apoio Técnico e Analista de Comunicação
Social lotados na 10-MG na data de publicação desta lei transformados
em vinte e nove cargos de provimento efetivo de Analista de Gestão

II - ficam criados oito cargos de provimento efetivo de Analista de
Gestão.

Art. 28 - Para E obtenção do número de cargos da carreira de Técnico
de Administração Geral, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

1 - 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 IO-MG na data de
publicação desta lei transformados em cento e sessenta e dois cargos de
provimento efetivo de Técnico da Indústria Gráfica;

II - ficam criados oito cargos de provimento efetivo de Técnico da
Indústria Gráfica.

Art. 30 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Oficial de Serviços Gerais, Motorista, Telefonista e Agente de
Administração lotados na IO-MG na data de publicação desta lei ficam
transformados em trinta cargos de provimento efetivo de Auxiliar de
Administração Geral, ressalvados os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, que ficam extintos:

- quarenta e um cargos de Agente de Administração;
II - trinta e dois cargos de Oficial de Serviços Gerais;
III - quatro cargos de Telefonista;
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IV - sete cargos de Motorista;
V - três cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
Art. 31 - Os cargos de provimento efetivo de Agente Gráfico lotados na

IO-MG na data de publicação desta lei ficam transformados em vinte e
quatro cargos de provimento efetivo de Auxiliar da Indústria Gráfica,
ressalvados vinte e quatro cargos vagos de provimento efetivo de Agente
Gráfico, que ficam extintos.

Art. 32 - Os cargos de provimento efetivo de Técnico em Manutenção
de Aeronave lotados no Gabinete Militar do Governador na data de
publicação desta lei ficam transformados em quatro cargos de provimento
efetivo de Técnico de Aeronave do Gabinete Militar, ressalvado um cargo
vago de provimento efetivo de Técnico de Manutenção de Aeronave, que
fica extinto.

Art. 33 - Os cargos de provimento efetivo de Comandante de Aeronave
lotados no Gabinete Militar do Governador na data de publicação desta lei
ficam transformados em quatro cargos de provimento efetivo de
Comandante de Aeronave do Gabinete Militar.

Art. 34 - Ficam extintos os seguintes cargos vagos de provimento
efetivo lotados nos quadros de pessoal da SEGOV e da SEPLAG:

- sete cargos de Agente de Comunicação Social;
II - um cargo de Agente de Telecomunicações;
III - treze cargos de Agente de Serviços de Manutenção;
IV - quatro cargos de Agente Gráfico;
V - cinco cargos de Auxiliar em Agropecuária;
VI - dois cargos de Auxiliar Gráfico;
VII - 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. 30 serão enquadrado na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante do
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Anexo IV.
Art. 37 - Ao servidor público que, na data de publicação desta léi, for

ocupante de cargo de provimento efetivo lotado em órgão ou na entidade
a que se refere o art. 30 será concedido o direito de optar por não ser
enquadrado na estrutura das carreiras instituídas por esta lei, observado
o seguinte:

- a opção de que trata o 'caput" deste artigo deverá ser formalizada
por meio de requerimento escrito dirigido - ao titular do órgão ou da
entidade de lotação do cargo ocupado pelo srvidor;

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.

§ 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. 38 - Na ocorrência da opção prevista no art. 37, a transformdção do
cargo ocupado pelo servidor em cargo de carreira constante no Anexo 1,
no 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 qu& 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.	 Il

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.
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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 conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor;

II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado por
esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido pelo
servidor na data de publicação do decreto a que se refere o "caput" deste
artigo.

§ 1 O - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor público na data de publicação do
decreto que as estabelecer.

§ 2 0 - O texto do decreto que estabelecer as regras de posicionamento
ficará disponível, para consulta pública, na página da SEPLAG na
Internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à data de sua
publicação, após notícia prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.

Art. 42 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que trata o art.
36 somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer as
tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei, bem
como do decreto a que se refere o art. 41.

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

§ 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 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 referéa Lei
n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido efetivado em
decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, será transformado
em cargo das carreiras instituídas por esta lei, observada a correlação
estabelecida no Anexo IV.

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

§ 2° - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput" as
regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os arts 36e
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 qiJie 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.

§ 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 0 e das funções
públicas de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante no Anexo lll.

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 servidores1 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
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Lei n° 9.532, de 30 de dezembro de 1987, e da Lei n° 14.683, de 30 de
julho de 2003.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à opção
de que trata o art. 37, com as mesmas regras estabelecidas para o
servidor ativo.

Art. 45 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho dos
servidores que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes de
cargos de provimento efetivo transformado em cargo das carreiras
instituídas por esta lei.

§ 1° - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos servidores que,
na data de publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 21 - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput" deste
artigo é de:

- trinta ou quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados na
SEPLAG, na SEF, na 10-MG e na AUGE, conforme a situação de cada
servidor na data de publicação desta lei;

II - trinta horas para os ocupantes de cargos de provimento efetivo
lotados na SEGOV, na AGE, no ERMG-BR, no ERMG-RJ e no Gabinete
Militar do Governador.

Art. 46— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Doutor Viana

- Jayro Lessa - Antônio Carlos Andrada.
Anexo 1

(a que se referem os arts. 1°, parágrafo único, 25, 26, 27, 28, 35, 37 e 39
da Lei n° , de de de 2004)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento,
Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais

1.1 - Carreira de Oficial de Serviços Operacionais
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
'- Os Quadros do Anexo 1 foram publicados na edição do "Diário do

Legislativo" de 3.12.2004.
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Anexo II
(a que se refere o art. 4 0 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;	 Ii

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 seg&ança

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,

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;	 O
3.6 - realizar levantamento de dados para subsidiar a execução de

projetos;
3.7 - executar os projetos implantados;
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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;
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
tecnologia gráfica e atividades referentes à comunicação social, de
acordo com as finalidades da entidade, conforme as competências de sua
respectiva área de atuação, sob coordenação.

11.6 - 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 típicas
da área gráfica, nas funções de técnico de manutenção, impressão,
fotógrafo de fotolito, montador, gravador, programador gráfico visual,



334

programador visual de jornal, impressor, operador de editor de textos,
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 opeador;
obedecendo a orientação, programação e critérios estabelecidos pelã seu
superior hierárquico.

11.9 - Carreira de Auxilar de Administração Geral: executar atividades
administrativas, de telefonia e de apoio logístico de menor compleddade
e responsabilidade; atividades de transporte de passageiros e de cargas;
atividades qualificadas na área de manutenção, pequenos rejaros,
expedição gráfica e de jornal e de reprograf ia 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;	 11
10.2 - fazer a limpeza interna e externa das aeronaves, incluindo

lavação e polimento;
10.3 - receber e estacionar as aeronaves, após os vôos, rebocando-as

para o hangar;
10.4 - acompanhar o abastecimento das aeronaves, recolhendo as

notas de abastecimento;	 II
10.5 - colocar a aeronave indisponível, com oportunidade, após biência

ao fiscal da INFRAERO;
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 aerbnaves

em oficinas de terceiros;
10.9 - comunicar irregularidade encontrada referente à manutenção e



335

reparo das aeronves 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

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 segurança dos vôos;
11.4 - verificar o desempenho do co-piloto, alertando-o quando

necessário e orientando-o nos casos imprevistos;
11.5 - elaborar o plano de vôo ou determinar a sua elaboração para

cada viagem, submetendo-o à aprovação das autoridades controladoras
do tráfego aéreo;

11.6 - verificar e apontar os defeitos apresentados pelos aparelhos 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
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(a que se refere o § 5° do art. 42 da Lei n° , de de de 2004.)
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

- Os Quadros do Anexo III foram publicados na edição do "Diário do
Legislativo" de 3.12.2004.

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 das Carreiras do
Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria e

Político-Institucionais	 1!

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

- Os Quadros do Anexo IV foram publicados na edição do "Diário do
Legislativo" de 3.12.2004.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.336/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n° 143/2003, institui e
estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do Grupo de Atividades de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Preliminarmente, o projeto foi examinado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridipidade,
constitucional idade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

A seguir foi encaminhado à Comissão de Administração Pública, que
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1 da Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas n os 1 a 3, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para análise nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto de lei em tela trata dos planos de carreira do pessoal do

Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
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.

O projeto reduz o número de classes de cargos, que hoje totalizam 42,
transformando-as em apenas 4 carreiras específicas, a saber: Gestor
Ambiental, Analista Ambiental, Técnico Ambiental e Auxiliar Ambiental.
São definidas as atribuições gerais dessas carreiras, tornando-as mais
abrangentes e integrando-as ao Quadro de Pessoal do Grupo de
Atividades de Meio Ambiente.

E dada a possibilidade de escolha aos servidores ativos ou inativos de
permanecerem na carreira em que se encontram ou mudar para a nova,
optando também pelo regime jurídico, ou seja, pelos quinquênios ou pelo
adicional de desempenho. Todas essas questões fazem parte das
modificações que o Poder Executivo está implementando na gestão
administrativa do Estado.

As comissões que nos precederam, visando ao aprimoramento do
projeto, fizeram várias alterações quanto à técnica legislativa, aos
dispositivos relativos à lotação e relotação de cargos, à jornada semanal
de trabalho dos servidores, à definição das carreiras e cargos que
possuem natureza de atividade exclusiva de Estado, à correlação entre
as classes e as carreiras propostas e sua distribuição entre o órgão e
entidades, à inclusão dos cargos da carreira de Técnico Ambiental, que
terão as condições para o exercício das suas atribuições, à adequação da
quantidade de cargos de nível superior e médio de escolaridade às
necessidades e à inclusão da atribuição de fiscalização à carreira de
Analista Ambiental.

As alterações citadas foram feitas por meio do Substitutivo n° 1 e das
Emendas nos 1 a 3. Este relator acata o Substitutivo n° 1 e a Emenda n° 1
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por entender que a proposta em comento atende a reivindicações
legítimas dos servidores, bem como à exigência de eficincia
administrativa no setor público. E importante que haja regras mais
rigorosas de ingresso, de desenvolvimento na carreira e que se at9ste o
real desempenho do servidor, premiando-se os que cumprem
corretamente suas funções. Deixamos de acatar as Emendas n

o
s 2 e 3,

apresentadas pela Comissão de Administração Pública, em atendimento
a solicitação da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG - e da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
sob o argumento de que o texto anteriormente proposto pelo Substitutivo
n° 1 melhor atende às necessidades da administração pública.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposição não
provoca impacto, pois a fixação dos vencimentos e demais despesas
ficará a cargo de legislação ulterior.

Conclusão	 II
Pelo exposto, somos pela aprovação, no 1° tumo, do Projeto de Lei n°

1 .336/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Administração Pública, e pela rejeição das Emendas n

o
s 2 e 3, da

Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Carlos

Andrada - Sebastião Helvécio - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.340/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.340/2003
institui as carreiras do Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do
Poder Executivo.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003 e republicada em
24/3/2004, foi a proposição distribuída às Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária para receber parecer.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo
n° 1 que apresentou.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão anterior.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n° 147/2003, o

projeto de lei em tela institui as carreiras do Grupo de Atividades de
Ciência e Tecnologia do Poder Executivo, O objetivo da medida, segundo
a exposição de motivos do Governador do Estado, é promover o
aperfeiçoamento contínuo do servidor, por meio da valorização da
qualificação profissional e do desempenho eficiente, para fins de
desenvolvimento na carreira.

A proposição visa à criação de 47 cargos novos e à extinção de 124
cargos de provimento efetivo nesse Grupo de Atividades. As quatro
carreiras propostas abrangem todos os servidores, ativos e inativos, das
atividades que integram o Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia.
Os atuais servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo
lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, CETEC,
FAPEMIG, FJP e IGA serão enquadrados em estrutura própria constante
no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante do Anexo II da
norma jurídica. A identificação dos cargos criados, extintos e
transformados pela proposição em tela será feita por meio de decreto. As
tabelas de vencimento básico das carreiras ora instituídas serão
estabelecidas em lei, obedecendo-se às diretrizes definidas pela Lei de
Política Remuneratória.

A Comissão de Constituição e Justiça, que nos precedeu na análise da
matéria, apresentou o Substitutivo n° 1, que aprimora a norma jurídica,
tanto nos aspectos formais quanto no que diz respeito ao ajustamento de
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dispositivos aos preceitos do direito administrativo.	 11
A Comissão de Administração Pública, por sua vez, referendou o

entendimento da Comissão anterior.
Do ponto de vista financeiro e orçamentário, mérito que cabe a esta

Comissão analisar, o projeto em análise não tem impacto sobre as contas
públicas do Estado.

Cabe ressaltar que o plano de carreira em questão está em
consonância com o disposto no art. 18, § 1 0 , da Lei n° 14.684, de 2003,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária
Anual para o exercício de 2004. Atende também ao disposto na Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000 -Lei de Responsabilidade Fiscal -,
que exige a adequação da despesa criada à Lei Orçamentária Anual e a
compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, além da estimativa do impacto financeiro-orçamentário da
proposta e da demonstração da origem dos recursos. Em atendimento à
exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi encaminhado à esta
Casa pelo Chefe do Poder Executivo o demonstrativo de que as medidas
de criação de cargos propostas no projeto em questão não implicarão
aumento da despesa pública com pessoal.

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

1.340/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Carlos

Andrada - Doutor Viana - Sebastião Helvécio.	 11
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.34612004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.346/2003
institui e estrutura as carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual -
AFRE - e de Especialista em Tributação e Arrecadação - EtA - do
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Quadro de Pessoal do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação da Secretaria de Estado de Fazenda.

Preliminarmente, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da
matéria com a Emenda n° 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de
Administração Pública, em sua análise do mérito, opinou pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou, ficando
prejudicada a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

A proposição em tela tem por objetivo instituir e estruturar as carreiras
de Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE - e de Especialista em
Tributação e Arrecadação - ETA -, do Quadro de Pessoal do Grupo de
Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação da Secretaria de
Estado de Fazenda.

Segundo o Governador do Estado, na Mensagem n° 153/2003, que
encaminha o projeto, a proposição tem por escopo o incentivo ao
aperfeiçoamento contínuo do servidor, por meio da valorização da
qualificação profissional e do desempenho eficiente, para fins de
desenvolvimento na carreira. Assim, a formulação dos planos de carreira
dos profissionais de Tributação, Fiscalização e Arrecadação da Secretaria
de Estado da Fazenda reforça a valorização do servidor, que se traduz
em mecanismos como ingresso exclusivamente por concurso público de
provas e títulos em cada uma das duas carreiras propostas, exigência da
comprovação mínima de nível superior de escolaridade, aperfeiçoamento
profissional continuado, progressão funcional baseada na titulação ou
habilitação e avaliação de desempenho.

Esse ponto é ressaltado na análise do projeto pela Comissão de
Administração Pública, que relata a necessidade de haver regras que
atestem o desempenho do servidor, premiando aqueles que cumprem
adequadamente as suas funções. Conforme disposto no relatório daquela
Comissão, mecanismos dessa natureza estimulam o agente público, na
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medida em que incentivam o seu aprimoramento profissioqal e
contribuem para que os bons servidores permaneçam na administração
pública, o que resulta em mais eficiência e eficácia na prestação dos
serviços públicos.

Durante a tramitação da proposta, o Governador do Estado encaminhou
mensagem propondo alterações no texto do projeto. Da mesma forma, o
Colégio de Líderes da Assembléia apresentou 18 sugestões de emendas
que foram encaminhadas à Comissão de Administração Pública, pomo
as sugestões alteram o projeto globalmente, a citada Comissão optou por
apresentar o Substitutivo n° 1, que é fruto da compatibilização da emenda
encaminhada pelo Poder Executivo com as sugestões apresentadab pelo
Colégio de Lideres.

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.

Vale ressaltar que, quando da análise do impacto financeiro da
implantação da nova Carreira, esta Casa deverá estar atenta à
observância dos limites impostos pela Lei Complementar n.° 101, 4 de
maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. O art. 17 da referida lei
determina, por exemplo, que os atos que criarem ou aumentarem
despesa de caráter continuado, como é o caso das despesas de pssoal,
deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes, demonstrando a origem dos recursos para seu custeio.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no l o turno, dojProjeto
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de Lei n° 1.346/2003 na forma do Substitutivo n.° 1, da Comissão de
Administração Pública e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Esclarecemos que com a aprovação do Substitutivo n° 1 fica
prejudicada a Emenda n° 1.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Doutor

Viana - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.574/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe
pretende autorizar o Poder Executivo a conceder passe livre a pacientes
portadores de doença renal crônica em terapia renal substitutiva e aos
transplantados renais do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 24/4/2004, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em 1 0/6/2004, foi determinada a anexação da proposição ao Projeto de
Lei n° 1.423/2004, o qual veio a ser retirado de tramitação a pedido de
seu autor, o que acarretou a desanexação do projeto em exame, em
15/6/2004.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,
examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto visa a autorizar o Poder Executivo a conceder passe livre aos

pacientes portadores de doença renal crônica em terapia renal
substitutiva e aos transplantados renais, no transporte coletivo
intermunicipal.

A proposta em análise, embora revestida de nobre intenção, encontra
óbices jurídicos que a impedem de prosperar.

Justificar a criação de benefícios públicos para pessoas que possuam
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condições especiais não é uma tarefa simples. Sempre haverá outras
pessoas, em situação diversa, a reivindicar tratamento especial, com
base em argumentos semelhantes aos que fundamentam o projeto em
comento. Seria o caso de estender o benefício aos portadores dor vírus
HIV, às pessoas que têm câncer ou doença de Chagas, aos diabéticos,
aos portadores do mal de Alzheimer, aos tuberculosos, aos hansenianos,
aos doentes mentais em geral, e assim por diante; aliás, a gratUidade
poderia ser reivindicada não só por pessoas que possuem alguma
doença grave, mas também por aqueles que, de alguma manei ka, se
sentem discriminados ou apresentam alguma especificidade que os
caracterize, relacionada, por exemplo, com a opção religiosa ou Sexual,
com a cor da pele ou, até mesmo, com atributos físicos. Se não houver
cautela, o transporte coletivo praticamente se converterá num serviço
gratuito, o que contraria a sua natureza e os mecanismos jurídico-
constitucionais que impõem a cobrança da tarifa.

Com efeito, a correta intelecção do princípio da isonomia, com os
contornos que adquire na perspectiva jurídica de um Estado demodrático,
autoriza a criação de benefícios setoriais com extrema prudência,'l desde
que haja sólida justificativa para tanto. Revestem-se, medidas dessa
natureza, de evidente caráter excepcional, sob pena de ocorrer uma
discriminação às avessas.

No caso em tela, comparecem razões bastante sólidas a justificar a
concessão de gratuidade no transporte coletivo intermunicial. Os
portadores de doença renal crônica em terapia renal substitutiva e os
transplantados renais sujeitam-se a constantes deslocamentos, a fim de
que possam receber adequado tratamento médico-hospitalar. Mas é bom
lembrar que o estabelecimento de tal benefício deve vir acompanhado de
providências que evitem seja o serviço público Onerado
desnecessariamente. Afinal, o transporte de longa distância apresenta um
custo muito elevado.	 li

Ocorre que a matéria em apreciação já se encontra devidamente
normatizada na ordem jurídica estadual. Considerando que o acesso à
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saúde é garantia constitucional fundamental, o Estado de Minas Gerais
vem editando uma série de normas nesse sentido. Em 28/6/91, a
Deliberação n° 177, da extinta METROBEL, estendeu os benefícios do
passe livre aos doentes renais crônicos diagnosticados e em tratamento.
Em 28/4/95, a Portaria n° 1.223, do DER-MO, voltou a tratar do tema,
disciplinando o uso do "Cartão Metropolitano de Transporte". Em
23/12/99, o DER-MG editou a Portaria n° 1.515, que atualiza a anterior,
acrescentando-lhe regras que zelam pelo adequado manejo do beneficio
em comento.

Como se pode notar, a concretização do benefício da gratuidade se deu
por meio de atos normativos de agentes do Poder Executivo.
Evidentemente, que tais atos normativos encontram sustentação na
vigente ordem constitucional brasileira, haja vista o princípio
constitucional do amplo acesso à saúde, inserto no art. 196 da
Constituição da República, In verbis": "A saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação" (grifo nosso).

E importante mencionar, ainda, que os referidos atos normativos do
Executivo contêm regras que evitam que o serviço de transporte coletivo
seja onerado além do necessário, cuidado esse que não se manifesta na
proposta ora em exame. De acordo com a última, dada a amplitude de
seus termos, os beneficiários teriam direito à gratuidade mesmo que não
estivessem se deslocando para fazer tratamento de saúde.

Assim, diante da ausência de novidade do projeto de lei em questão, e
tendo em vista que o seu texto é excessivamente amplo, podendo
comprometer o equilíbrio econômico-financeiro das concessões de
transporte coletivo intermunicipal, chega-se à conclusão de que a matéria
desafia os princípios jurídico-constitucionais da razoabilidade, da
eficiência e da independência e da harmonia entre os Poderes.

Conclusão
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Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade, 11 pela
inconstitucional idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.574/2004.

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Ermano Batista - Maria Tereza

Lara - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.686/2904

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre o exercício da autoridade sanitária nas atividades de
vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, auditoria do SUS e
regulação de assistência à saúde e cria funções gratificadas.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, na sua
forma original. Posteriormente, a Comissão de Administração Pública
manifestou-se pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo n°
1, que apresentou. A Comissão de Saúde não exarou seu parecer no
interregno a que se refere o art. 140 do Regimento Interno, tendo sido a
proposição, com fulcro nesse dispositivo, encaminhada a esta Corbissão
para ser analisada, nos lindes de sua competência.

Fundamentação
A proposição dispõe sobre o exercício da autoridade sanitária de que

trata o Código de Saúde do Estado. Ela passa a considerar autoridade
sanitária o servidor público designado para o exercício de atividades de
vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e ambiental, auditoria do
SUS e de regulação de assistência à saúde. Cria Funções Gratificadas de
Regulação da Assistência à Saúde - FRASs -, a serem exercidas por
servidores efetivos. Poderão ser designados servidores cedidos, que
farão jus ao Prêmio de Produtividade de Vigilância Sanitária - PPVS -, ao
Prêmio de Produtividade de Vigilância Epidemiológica e Ambiental -
PPVEA - e ao Prêmio de Produtividade de Auditoria do SUS - PPAUD.

Segundo o Governador do Estado, a proposta objetiva o cumprimento
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de preceitos constitucionais e a consolidação do SUS. O Estado deve
formular políticas públicas que visem à redução de riscos de doenças. A
Constituição do Estado estatui que os serviços públicos de saúde devem
priorizar as ações preventivas e epidemiológicas, sem descuidar dos
serviços assistenciais. Assim, tornam-se necessárias personificações de
autoridades sanitárias, hoje restritas ao Secretário de Estado de Saúde e
aos fiscais sanitários ou ocupantes de cargos assemelhados.

A Comissão de Constituição e Justiça ressalta tendência em ampliar o
espectro de ação fiscalizatória. A concessão de alvarás de funcionamento
deixaria de ser de competência exclusiva dos dirigentes de órgãos ou
entidades, passando a ser de qualquer servidor designado. Essa
Comissão concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto.

A Comissão de Administração Pública entendeu que a proposição deve
ser aprimorada quanto à técnica legislativa e deve obedecer à
padronização estabelecida para determinados dispositivos constantes
nos planos de carreira que tramitam nesta Casa - em especial, o Plano de
Carreira do Grupo de Atividades da Saúde. A proposição altera a
definição de autoridade sanitária consubstanciada no Código de Saúde
do Estado de Minas Gerais. Dessa maneira, o projeto deve ser
compatibilizado com esse diploma, promovendo-se a sua alteração.
Destarte, aquela Comissão apresentou o Substitutivo n° 1.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art. 102,
inciso VII, do Regimento Interno, qual seja analisar a repercussão da
proposição nas finanças do Estado, razão essencial pela qual a matéria
nos foi encaminhada, o ponto relevante é a criação de 164 FRASs, no
valor de R$ 3.300,00 cada uma. Se todos os servidores forem
designados, orça-se essa repercussão em R$541.200,00 por mês. Em
uma análise custo-benefício, entendemos que o primeiro é bem inferior
aos relevantes benefícios sociais da proposta, visto que saúde pública é
uma das mais importantes funções do Estado.

As FRASs têm um aspecto de custo importante, pois não se incorporam
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348

à remuneração nem aos proventos de aposentadoria do servidor nbm à
pensão e não servirão de base de cálculo para outro benefício ou
vantagem.	 1

Os Prêmios de Produtividade serão pagos com recursos de
transferências federais, sendo o PPAUD pago com economias de
recursos do SUS. Os valores, a periodicidade e a forma de cálculo serão
definidos em regulamento e não são devidos em caso de
indisponibil idade de recursos para pagamento. Assim, não encontram
óbice financeiro ou orçamentário. Apresentam, também, o aspecto
racional de não se incorporar à remuneração nem aos proventos de
aposentadoria do servidor nem à pensão e não servirão de base de
cálculo para outro benefício ou vantagem, inclusive o 13° salário, as
férias, o adicional de 1/3 de férias e as férias-prêmio, e dependêm da
avaliação permanente de desempenho. Como as FRASs, essa não-
incorporação é um fator importante para o futuro das contas públicas.

Ademais, o impacto financeiro da medida, estimado em R$7.000.000,00
anuais em um orçamento estadual da ordem de R$20.600.000.000,00 por
ano, representa 0,03% e é pouco significativo. O Executivo 'poderá
facilmente incluí-Ia no orçamento, quer cortando ou reduzindo outra
despesa que tenha um benefício muito inferior, quer admitindo um
mínimo aumento das receitas. Assim, entendemos que o projeto não
encontra óbice orçamentário.	

IIAdemais, o projeto não apresenta impacto imediato sobre os cofres
públicos. A criação das FRASs por lei não gera despesas, o que ocorre
somente com a entrada em efetivo exercício do servidor na função. Após
a conversão do projeto em lei, o Executivo, se necessário, poderá ir aos
poucos designando os servidores, e isso se dará somente se houver
disponibilidade financeira e orçamentária, quando, então, haverá gasto
público.

O projeto não contraria o art. 17 da Lei Complementar n° 101, de
4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que ele considera
despesa obrigatória de caráter continuado aquela derivada de ato que
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fixe para o ente a obrigação legal de sua execução. A designação desses
servidores é um ato discricionário do Executivo, e o projeto não cria
obrigação nem direito. Cria funções que poderão vir a ser exercidas ou
não, total ou parcialmente. Em nosso entendimento, a proposição
apresenta, de certa forma, um caráter autorizativo.

O art. 16 da LRF estatui que a criação, a expansão ou o
aperfeiçoamento da ação governamental será acompanhada de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
entrar em vigor e nos dois exercícios subseqüentes. Remete ao
ordenador de despesas a declaração de que o aumento de gasto tem
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias. Vale ressaltar que, para efetuar esses gastos, o Executivo
deverá estar atento, competindo a esta Casa fiscalizar a observância dos
limites impostos pela referida lei, como também os limites com despesa
de pessoal, dispostos nos arts. 18 a 20, em especial o percentual máximo
com essa despesa para o Executivo.

Para o presente exercício, o Executivo prevê uma despesa de
R$2.043.604,00, pois, nos termos do art. 11 do projeto, para atender às
despesas decorrentes da execução da lei, fica o Executivo autorizado a
abrir crédito especial nesse valor, o que não deverá ocorrer, visto que
exercício está prestes a findar.

Destacamos a relevância que representam, para o Estado, os gastos
decorrentes com saúde. De acordo com a Lei Orçamentária de 2004,
essas despesas totalizam R$1.437.563.663,00, o que corresponde a
12,19%, percentual superior ao mínimo de 12% da base vinculável de
que trata a Emenda à Constituição n° 29, da República e
aproximadamente 7% de toda a receita anual do Estado.

Finalmente, a prioridade para as ações preventivas e epidemiológicas,
além de seu importante caráter humano e relevância social, representa
em médio e longo prazos menos gastos públicos. "Foi avaliado que a
cada US$1,00 investido em prevenção obtém-se de US$ 3,00 a US$4,00
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de economia" (fonte: www.gazetamercantil.com.br  ou "Gazeta Mercantil",
29/6/2004, Purchio, Paulo).

Conclusão
Em facedo exposto, opinamos pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto

de Lei n° 1.686/2004, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Administração Pública.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.	 1
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio - Antônio Carlos Andrada.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.768/2004

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

A proposição em tela, da Deputada Maria José Haueisen, fixa prazo
para que as operadoras de TV a cabo efetuem a interrupção do serviço
quando solicitada pelo usuário.

Publicado em 26/4/2004, o projeto foi distribuído preliminarmente à
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, por seu
turno, opinou pela aprovação do projeto, que vem, agora, 4 esta
Comissão, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c O art. 102, IV, 'a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise pretende estabelecer o prazo máximo de sete

dias, a contar da data de solicitação por parte do usuário para
interrupção dos serviços prestados pelas operadoras de televisão a cabo.

Conforme consta na justificação da proposta, a iniciativa pretende
regular a relação entre as prestadoras dos serviços de TV a cabo e os
usuários, a qual se tornou conflituosa em virtude da demora no
atendimento dos pedidos dessa natureza, efetuados pelos usuários.

Denota-se que a proposta está em perfeita consonância com os
interesses dos consumidores, que, atualmente, se vêem cerceados no
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seu legítimo direito de ter o serviço interrompido e o contrato rescindido.
A demora para que se efetive o legítimo direito de interrupção tem

gerado custos significativos para os consumidores, que, muitas vezes,
passam a prescindir de tais serviços com o propósito de melhor
administrar o orçamento doméstico.

Não se pode admitir que o consumidor se torne vítima dos caprichos da
concessionária que retarda o atendimento do pleito dos consumidores
cobrando a prestação do serviço até a data do desligamento.

A aprovação do projeto em tela coibirá essa prática abusiva,
compatibilizando a prestação do serviço com as normas de proteção ao
consumidor, defendendo, sobretudo, os interesses econômicos da parte
mais fraca na relação de consumo.

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

1.768/2004.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Roberto Carvalho

- Antônio Júlio.
PARECER PARA O l 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.863/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Na condição de Governador do Estado, o Vice-Governador Clésio
Andrade submete à apreciação desta casa o projeto de lei em tela, que
tem por escopo autorizar a Fundação Caio Martins - FUCAM - a permutar
imóvel de sua propriedade por outros pertencentes a particular, todos
situados no Município de São Francisco.

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

Agora, cabe a esta Comissão apreciar o projeto quanto à sua
repercussão financeira, conforme dispõe o art. 102, VII, "d", c/c o art. 188,
do mesmo Diploma.
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Fundamentação
Trata a proposição de conceder prévia autorização legislativa à FUCAM

para permutar um terreno com área de 23,461-ia, aproximadamente,
adquirido por doação do Município de São Francisco, por outros quatro
que totalizam 57,12ha e pertencem a Antônio Vieira do Nascimento.

A justificativa para a permuta de tais imóveis prende-se ao fato de que o
Centro Educacional da FUCAM, que acolhe; em regime integral, 292
alunos de ambos os sexos, está assentado em área de expansão urbana,
o que dá ensejo a que seja alvo de constantes invasões e depredação de
suas instalações, plantações e criações.

Diante dessa circunstância, almeja-se transferir o Centro Educacional
para um local mais distante do centro urbano, onde seja possível
desenvolver melhor suas atividades educacionais ligadas à agricultura e
pecuária.	 ii

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.

Por oportuno, saliente-se que, de acordo com o parágrafo único do art.
1° do projeto, a permuta se fará sem torna para as partes.

Posto isso, depreende-se que a matéria em questão atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos e não acarreta despesas para o erário estadual.

Por fim, cabe esclarecer que a Emenda n° 1, aprespntada
anteriormente, tem por fim, a um só tempo, aperfeiçoar a redação do art.
1 1 , de conformidade com a técnica legislativa, bem como sanar erro
material, pelo que deve ser acatada.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do Projeto

de Lei n° 1.863/2004 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
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Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Doutor Viana

- Jayro Lessa - Antônio Carlos Andrada.
PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.884/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.884/2004
visa a instituir o Adicional por Titulação Acadêmica - ATA.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/9/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a proposição a esta Comissão para análise de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, c/c o art. 102, 1,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame visa a instituir um adicional por titulação

acadêmica destinado aos professores do ensino superior do Estado que
possuem o título de mestre ou doutor, mas que, por questões legais
referentes à evolução na carreira, não são enquadrados no nível
correspondente ao título acadêmico.

A matéria é de iniciativa privativa do Governador, uma vez que trata de
benefício para servidores públicos do Poder Executivo.

O problema que se procura sanar com a proposição em tela tem origem
na Lei n° 7.109, de 1977, que prevê carreiras distintas para os
professores assistente, auxiliar e titular, uma vez que a passagem de um
nível ao outro ocorria mediante acesso, instituto que não foi recepcionado
na Constituição da República de 1988.

Posteriormente, a matéria foi disciplinada pela Lei n° 11.539, de
22/7/94, cujo anexo IV definiu o número de cargos de professor titular,
adjunto, assistente e auxiliar, respectivamente 2, 4, 54 e 174, para a
Universidade do Estado de Minas Gerais. Assim, quando o professor
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assistente conclui o seu doutorado, ele não pode ser enquadrado como
professor adjunto porque o número de cargos é muito restrito.

Na proposição que visa a instituir plano de carreira dos servidores do
Grupo de Atividades de Educação Superior, o problema está resolvido,
em parte porque a obtenção do título é um requisito para promoção ao
nível correspondente. Contudo, outros requisitos devem ser atendidos,
como o tempo de efetivo exercício em cada nível e a avaliação de
desempenho. Este procedimento desestimula o processo de titulação dos
professores, que podem optar por retardar a obtenção do titulo, uma vez
que este nenhum reflexo traria enquanto os outros requisitos não fossem
atendidos.

A proposição em tela visa a sanar as deficiências apontadas,
assegurando adicional ao professor em conseqüência de sua titulação,
tanto para os que adotarem a nova carreira quanto para os que optarem
por permanecer na carreira em vigor. O adicional corresponde à diférença
entre o que recebem e o que poderiam receber em face da titulação
alcançada, como revela o demonstrativo em anexo.	 li.

Não resta dúvida de que o texto da proposição necessita de alguns
ajustes em sua redação para adequar-se à técnica legislativa. Todavia,
deixamos isso a cargo das demais comissões, uma vez que, soba ótica
da constitucionalidade e da legalidade, não há reparo a fazer na
proposição.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.884/2004.
Sala das Comissões, lO de dezembro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonidio

Bouças - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.884/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório Ii

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.884/2004
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visa a instituir  Adicional por Titulação Acadêmica - ATA.
Publicada no 'Diário do Legislativo" de 18/9/2004, a proposição foi

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de
Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade.

Vem a matéria, agora, a esta Comissão para análise de seu mérito, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, 1, "e", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame visa a instituir um adicional por titulação

acadêmica destinado aos professores do ensino superior do Estado de
Minas Gerais que possuem o título de mestre ou doutor, mas que, por
questões legais referentes à evolução na carreira, não são enquadrados
no nível correspondente ao título acadêmico.

Conforme se demonstrou no parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, por entraves de ordem legal, os professores das universidades
estaduais não são adequadamente remunerados de acordo com a
titulação alcançada em suas trajetórias acadêmicas. Atualmente, a
conquista do título de mestre ou doutor não repercute na carreira dos
professores. Mesmo no plano de carreira, a repercussão não é imediata,
como ocorre nas universidades federais.

Sabe-se que a titulação é a variável mais importante na avaliação de
uma entidade de ensino superior pelas instituições de financiamento de
pesquisa, como o Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia - CNPq.
Aliás, para que uma instituição de ensino seja reconhecida como
universidade, deve ter 1/3 de seu corpo docente com o título de mestre
ou doutor, consoante dispõe o art. 52, inciso 1, da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei Federal n° 9.493, de 1996).

Dessa forma, é oportuno estimular os professores das universidades
estaduais, mediante a criação desse adicional, a obterem o título de
mestre e doutor, porque isso resulta na melhoria do ensino superior
ofertado pelo Estado.

rs



356

Propomos, portanto, o Substitutivo n o 1, visando a promover ajustes de
redação, sem nenhuma alteração de conteúdo.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.884/2004

na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos.
SUBSTITUTIVO N° 1	 II

Institui o Adicional por Titulação Acadêmica - ATA.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 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 no nível 1 ou II da
carreira de Professor de Ensino Superior, à diferença entre o valor do
vencimento básico relativo ao primeiro grau do nível III da respectiva
carreira e o valor do vencimento básico relativo ao nível em que estiver
posicionado, somada à diferença entre o valor dos adicionais por1tempo
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
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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
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
titulação acadêmica do servidor e o valor das vantagens mencionadas
neste inciso por ele percebidas, conforme os valores da tabela de
vencimento básico vigente para cada entidade.

Art. 4 0 - Para fins de cáculo do valor do ATA a ser percebido por
servidor em regime de dedicação exclusiva ocupante de cargo de
provimento efetivo lotado no Quadro de Pessoal da UNIMONTES, o valor
do adicional de vencimento a que se refere o § 1° do art. 25 da Lei n°
11.517, de 13 de julho de 1994, deverá ser deduzido do valor apurado na
forma dos arts. 2 0 e 30 desta lei.

Parágrafo único - Não se aplica o disposto no "caput" ao cálculo 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
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ensejou o pagamento do ATA.
Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Paulo Piau - Fábio Avelar - Jô

Moraes.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.898/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.89812004
autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito com a Caixa
Econômica Federal e a oferecer garantias para o fim que menciona.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 8/10/2004, a proposição foi
preliminarmente encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.	 II
Fundamentação

Visa a proposição a autorizar o Poder Executivo a contratar operação
de crédito com a Caixa Econômica Federal, até o valor de
R$20.000.000,00, destinados à execução do Projeto Estadual de
Modernização da Gestão e do Planejamento, atendidas as demais
prescrições legais para a contratação de operações dessa natureza. De
acordo com o projeto, os recursos resultantes dessa operação de crédito
são provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -, e
serão aplicados na execução de projeto do Programa Nacional de Apoio
à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito
Federal - PNAGE.

Conforme informações constantes na página da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão
(http://www.planejamento.gov.br/pnage/iridex.htm),  o PNAGE tem como
objetivo geral "modernizar a administração pública dos Estados e do
Distrito Federal, partindo de uma perspectiva da transversalidade das
funções de planejamento, orçamento, gestão e controle". Assirp vem
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sendo construído "com base em uma visão integrada dessas funções
numa política de gestão pública visando à melhoria da prestação de
serviços para atender às demandas da sociedade". O investimento do
PNAGE no Brasil será de US$ 310.000.000: 60% dos recursos virão do
BID, e 40% dos Estados e do Distrito Federal.

Quanto às garantias e contragarantias oferecidas pelo Estado para a
contratação da operação de crédito, a proposição autoriza o Poder
Executivo a oferecer as cotas e as receitas tributárias previstas nos arts.
155, 157 e 159, combinados com o § 4° do art. 167 da Constituição
Federal. Não há nenhum óbice, pois, de acordo com o disposto no § 40 do
art. 167 da Carta Magna, "é permitida a vinculação de receitas próprias
geradas pelos impostos a que se referem os artigos 155 e 156, e dos
recursos de que tratam os artigos 157, 158, 159, 1, 'a' e 'b', e li, para
prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamentos de
débitos para com esta".

Vale ressaltar que o art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê
algumas exigências gerais para a formalização do pleito de contratação
de operações de crédito pelo Estado: prévia e expressa autorização no
texto da lei orçamentária, inclusão dos recursos no orçamento,
observância dos limites e condições fixados pelo Senado e atendimento
ao disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que
determina que o montante das operações de crédito não pode ser
superior ao das despesas de capital. Para tanto, o projeto determina que
no orçamento estadual deverão ser consignados recursos destinados ao
atendimento da contrapartida financeira do Estado e das despesas com
amortização do principal, dos juros e demais encargos decorrentes da
operação.

Finalmente, ressaltamos que o Poder Executivo, para efetivar a
operação de crédito, deverá pautar-se pelos parâmetros estabelecidos
pelo Senado, no que tange aos limites de endividamento do Estado. O
diploma que regula tal operação é a Resolução n° 43, de 2001, que, entre
outras providências, dispõe sobre as operações de crédito interno e
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externo dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incliindo
concessão de garantias, limites e condições de autorização.

Apresentamos ao final de nosso parecer o Substitutivo n° 1, que abre a
possibilidade de o Estado realizar a operação de crédito de que trata o
projeto com qualquer agente do Sistema Financeiro Nacional, d não
exclusivamente com a Caixa Econômica Federal.

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

1.898/2004, no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião

Helvécio - Doutor Viana - Jayro Lessa - Antônio Carlos Andrada
1I' Jr% • Ifl 4

UbIIIUllVIJIN 1

Autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito e a oferecer
garantias, para o fim que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de

crédito, até o limite de R$20.000.000,00 (vinte milhões de eais),
destinados à execução do Projeto Estadual de Modernização da Gestão e
do Planejamento, obedecidas as demais prescrições legais quanto 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 obrigatoriamente aplicados na execução
de projeto integrante do Programa Nacional de Apoio à Modernização da
Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE.

Art. 20 - Os recursos obtidos por meio da operação de crédito de que
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
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contragarantia à realização da operação de crédito objeto desta lei as
cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159,
combinados com o § 4 0 do art. 167 da Constituição Federal.

Parágrafo único - O procedimento previsto no "caput" somente poderá
ser adotado na hipótese de inadimplemento, no vencimento, das
obrigações pactuadas pelo Estado com o agente financeiro.

Art. 4° - Os recursos provenientes da operação de crédito serão
consignados como receita no orçamento do Estado ou em créditos
adicionais.

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

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.904/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, a proposição em epígrafe dispõe
sobre a Política Estadual de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da
Hipertermia Maligna, no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 15/10/2004, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe a esta Comissão examiná-
lo, preliminarmente, quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
Segundo conceituação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia,

encontrada na página da Internet
"http://www.sba.com.br/portal/menu/9.asp", "hipertermia maligna é uma
síndrome de origem farmaco-genética que classicamente se manifesta
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quando o seu portador é submetido a um ou mais fatores
desencadeantes durante uma anestesia geral. Inicia-se, assim, um
processo de hipermetabolismo da célula muscular esquelética, podendo
levar à sua destruição, consumindo grande quantidade de energia, com
rápida e intensa elevação da temperatura, e conseqüentemente
produzindo alterações bioquímicas e hematológicas, que podem evoluir
para choque irreversível e morte".

O projeto pretende instituir, no Estado, a Política Estadual de
Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da Hipertermia Maligna, a ser
desenvolvida pelo Poder Executivo em parceria com a sociedade civil,
cujos objetivos são: prevenir, diagnosticar, tratar e orientar
adequadamente os pacientes suscetíveis de hipertermia maligna e seus
familiares; garantir que todos os hospitais e postos de saúde, públicos e
particulares, as empresas de medicina de grupo, cooperativas de trabalho
médico, ou outras que atuem sob a forma de prestação direta ou
intermediação dos serviços médico-hospitalares e operem no Estado,
possuam medicamentos apropriados para o combate à doença, em
especial o dantroleno sódico; evitar a ocorrência de mortes em virtude
dessa síndrome no Estado; produzir materiais de divulgação para os
profissionais do setor da saúde no Estado contendo as principais
informações sobre a hipertermia maligna e as formas de se evitarem os
seus efeitos mortais nos pacientes; realizar palestras informativas sobre a
hipertermia maligna para médicos e paramédicos em hospitais de
referência no Estado; implantar um sistema de coleta de dados sobre os
portadores da síndrome visando : a) manter um cadastro estadual com
informações sobre a incidência da doença na população mineira e o
número de mortes dela decorrentes; b) obter elementos informadores
sobre a população atingida pela moléstia; c) contribuir para o
aprimoramento das pesquisas científicas sobre a hipertermia mal ibna; d)
firmar convênios com os serviços funerários existentes no território de
Minas Gerais, para que informem ao Estado o número de entrada de
vitimas da síndrome.
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Estatui a proposição, também, que os hospitais e postos de saúde
públicos e particulares, as empresas de medicina de grupo, as
cooperativas de trabalho médico ou outras que atuem sob a forma de
prestação direta ou intermediação dos serviços médico-hospitalares e
operem no Estado sejam obrigados a dispor, em seus estoques, dos
medicamentos necessários para o tratamento da hipertermia maligna.

Vê-se, assim, que o projeto em análise fixa os objetivos a serem
perseguidos pelos organismos públicos e privados, para a consecução da
política estadual para prevenção, diagnóstico e tratamento da hipertermia
maligna.

O escopo da proposição está compreendido na esfera estadual de
competência legislativa, por se referir a uma questão de saúde pública,
atribuição concorrente da União e dos Estados, no termos do inciso XII do
art. 24 da Constituição da República.

A Constituição mineira, por sua vez, em seu art. 186, parágrafo único, II,
dispõe que o direito à saúde implica a garantia de acesso às informações
de interesse para a saúde, estando obrigado o poder público a manter a
população informada sobre os riscos e danos à saúde e sobre as
medidas de prevenção e controle.

De outro lado, não há óbice quanto à iniciativa, haja vista que a matéria
de que trata o projeto não se insere entre aquelas previstas no art. 66 da
Carta Estadual, que cuida das hipóteses de competência privativa para
deflagração do processo legislativo.

Quanto à obrigatoriedade de que os estabelecimentos de saúde
públicos e particulares disponham em seus estoques dos medicamentos
necessários para o tratamento da hipertermia maligna, contudo,
entendemos que não há como prosperar tal regra.

Primeiramente porque é inviável obrigar, por meio de lei estrita, que os
estabelecimentos de saúde disponham em seus estoques de
medicamentos necessários para os mais diversos tipos de moléstias.
Seria algo impraticável.

Vejamos o caso da própria hipertermia maligna: menciona o autor do
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projeto, na justificação, que "não sendo diagnosticada e tratada em tempo
hábil (com dantroleno sódico), a hipertermia maligna leva o paciente à
morte".

Mas o dantroleno sódico seria o único medicamento a ser utilizado para
o tratamento dessa síndrome? Segundo informações obtidas na página
"http://www.apm.org.br/cursos/sempreviva/tratamento.htm", a fase aguda
da doença exigiria os seguintes procedimentos: 1 - interrupção imediata
da inalação de anestésicos voláteis e/ou uso de succinilcolina 2 -
hiperventilação com oxigênio puro - não há necesidade da troca do
circuito ou sistema de absorção do CO2; 3 - dantroleno sódico: injeçôes
intravenosas de 2 mg/kg, repetidas até o controle das manifestações de
HM. Na maioria das vezes esse controle é obtido com dose total inferior a
10 mg/kg, porém doses maiores podem ser necesárias; 4 - bicarbonato
de sódio intravenoso, conforme bicarbonato sérico; 5 - resfriamento ativo:
lavagem gástrica, vesical, retal e de cavidades (peritoneal ou torcica)
eventualmente abertas com NaCI 0,9% gelado, colchão hipotérmico e
aplicação de gelo na superfície corporal. Deve-se evitar hipoterma; 6 -
tratamento das arritmias cardíacas: geralmente são controladas com o
tratamento da hiperpotassemia e acidemia. Não deve-se usar
bloqueadores dos canais de cálcio na presença de hiperpotassemia e
choque; 7 - Tratamento da hiperpotassemia: hiperventilação, bicarbonato
de sódio, solução polarizante (0,15U insulina simples/kg em iml/kg
glicose 50%), cloreto de cálcio intravenoso 2 a 5 mg/kg (em arritmias
graves);8) manter diurese acima de 2 ml/kg/hora".	 O

Verifica-se, portanto, que, diante de uma única síndrome, existe um
procedimento extremamente complexo de tratamento, com o uso de
diversos medicamentos e materiais. Não se deve olvidar que, para cada
caso concreto, poderá ser indicado um procedimento diverso. Ora, não
cabe à lei em sentido estrito estabelecer que, para essa ou aquela
doença, devem os estabelecimentos de saúde dispor desses ou daqueles
medicamentos que se mostrem apropriados para o seu combate, mesmo
porque determinada droga que hoje possa ser considerada adequada
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para um tipo de moléstia em breve poderá ser substituída por outras, já
que a tecnologia na área da medicina sofre evolução rápida e constante.

Ademais, parece-nos que a obrigação de os estabelecimentos de saúde
proporcionarem tratamento adequado aos seus pacientes, ministrando-
lhes oportunamente os medicamentos necessários, já se encontra
assentada como decorrência do direito fundamental à vida, assegurado a
todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, conforme
expressamente previsto na Carta Magna, em seu art. 5°.

Ora, se a literatura médica recomenda que o tratamento de determinada
moléstia deva ser realizado com o uso de certos medicamentos e estes
não foram utilizados no momento oportuno porque não estavam
disponíveis em estoque, ocasionando a morte ou qualquer prejuízo ao
paciente, em nosso entendimento poderá emergir desse fato a
responsabilização penal, civil e administrativa dos médicos e
administradores do estabelecimento de saúde. Isso porque é dever de
qualquer estabelecimento de saúde dispor de todo o instrumental
necessário para atendimento de seus pacientes.

No caso específico da hipertermia maligna, parece-nos curial concluir
que uma instituição que realize cirurgias em suas dependências esteja
obrigada a possuir estoque do medicamento dantroleno sádico para
utilização nas ocorrências daquela síndrome. Se esse procedimento não
é observado, não é porque o estabelecimento esteja desobrigado, mas
porque descumpre dever de ofício, tanto que certamente atrairá sua
responsabilização no campo penal, civil e administrativo em caso de
infortúnios.

Desse modo, não se vislumbra na norma contida no art. 3 0 do projeto
nem mesmo uma inovação jurídica, na medida em que a obrigação que
pretende instituir já existe em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo, apresentamos a Emenda n° 1, por meio da qual propomos
a supressão do art. 30 do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei n° 1.904/2004 com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N°1
Suprima-se o art. 30 do projeto.
Sala das Comissões, 1 0 de dezembro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Maria Tereza

Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.908/2604

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório	 o

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.908/2004
visa a criar "Bolsa de Incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico destinada a servidor público estadual".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/10/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, c/c o
art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa a criar a Bolsa de Incentivo à Pesquisa

e Desenvolvimento Tecnológico destinada a servidor, a ser concedida
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG.

Na proposição, ressalta-se que a bolsa não integra a base de cálóulo de
nenhuma parcela ou vantagem remuneratória. Para concorrer àr bolsa,
propõe-se que o servidor tenha o seu projeto aprovado pela FAPEMIG, e
tenha concluído curso de mestrado em programa de pós-graduação
reconhecido pelo órgão competente.	 ri

De acordo com o art. 5 0 da proposição, o beneficiário submete-se às
regras previstas nos arts. 88 a 93 da Lei Federal n° 9.279, de 14/5/96,
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que dispõe sobre direitos e obrigações relativos à propriedade intelectual.
Não há necessidade de menção à lei federal, por dois motivos: se o
trabalho desenvolvido pelo servidor com o apoio da FAPEMIG se
enquadrar na situação descrita na norma federal, esta incidirá sobre o
caso independentemente de sua menção na legislação estadual; além
disso, a matéria encontra-se disciplinada pela Deliberação n° 1/2003, da
FAPEMIG.

O projeto não amplia as despesas do Estado: a FAPEMIG dispõe de
recursos orçamentários que serão, em parte, redirecionados para atender
à finalidade da proposição. Não há que se falar, ainda, em vício de
iniciativa, uma vez que as regras de concessão de bolsas pela FAPEMIG
não são de iniciativa privativa de qualquer autoridade. Ademais, o projeto
foi encaminhado a esta Casa pelo Governador do Estado, o que afasta
toda controvérsia sobre este aspecto da proposição.

A bolsa que se pretende criar por meio da proposição em exame
enquadra-se nos propósitos da FAPEMIG, nos termos do art. 2 0 da Lei
Delegada n° 68/2003, como se segue:

"Art. 20 - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
tem por finalidade promover as atividades de fomento, apoio e incentivo à
pesquisa científica e tecnológica no Estado, observada a política
formulada pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.".

Sabe-se que, nos centros de pesquisa e nas universidades estaduais,
encontram-se muitos profissionais habilitados para a realização de
pesquisas científicas. Muitas vezes, fora de sua jornada de trabalho,
esses servidores públicos estaduais desenvolvem pesquisas sem apoio,
por interesse próprio ou para outras instituições, como forma de
complementação de renda. Sabe-se também que a ausência de
estímulos e de oportunidades para a pesquisa provoca uma evasão de
pesquisadores para outros Estados, em prejuízo do desenvolvimento
científico e tecnológico de Minas Gerais, O projeto em exame visa a
estimular esses profissionais a desenvolver pesquisas que sejam do
interesse da administração pública estadual.

rÀ'



i i 368

Se o Estado irá conceder uma bolsa ao servidor para o
desenvolvimento de uma pesquisa, esta atividade não é parte do
desempenho das funções do cargo, porque, se assim o fosse, a
contraprestação assegurada pelo Estado teria natureza remuneratória.
Assim, a bolsa que ora se pretende instituir tem a mesma natureza das
bolsas já concedidas pela FAPEMIG, ou seja, trata-se de fomentar o
desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica, não existindo entre
a FAPEMIG e o bolsista uma relação de hierarquia ou subordinação

Não havendo vicio que impeça a tramitação da proposição nesta Casa,
esta Comissão apresenta o Substitutivo n° 1 apenas para adequá-la à
técnica legislativa e promover ajustes pontuais. Entre estes, destaca-se a
inclusão de regra que determina a restituição dos valores concedidos
caso o servidor não execute o projeto aprovado, o que se apurará
mediante processo administrativo.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.90812004 na forma do Substitutivo n° 1,
que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Cria a Bolsa de Incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico

destinada a servidor público estadual.
Art. 1°- 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 e indireta do Estado, visando a fomentar a atividade de
pesquisa e o desenvolvimento tecnológico em área do conhecimento 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 qualquer efeito, à remuneração ou aos proventos do
servidor.

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

Art. 3° - 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.

§ 10 - O regulamento previsto no "caput" deste artigo conterá, entre
outros dispositivos:

- as hipóteses de renovação e de suspensão;
II - o valor da bolsa.
§ 20 - O prazo de duração da Bolsa de Incentivo à Pesquisa e

Desenvolvimento Tecnológico é de doze meses, prorrogável mediante a
aprovação da FAPEMIG, limitando-se à data de conclusão prevista no
projeto de pesquisa.

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.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio Bouças

- Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.916/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Jô Moraes, o projeto de lei em epígrafe
estabelece a política pública de prevenção e combate à surdez na
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infância e em recém-nascido, no âmbito do Estado.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 23/10/2004, o projeto foi

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos examinar preliminarmente a proposição nos seus aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise estabelece, no seu art. 1°, as diretrizes para a

política estadual de prevenção e combate à surdez na infância 'e em
recém-nascidos, no âmbito do Estado; o art. 2 0 prevê a realização do
exame de emissões evocadas otoacústicas - teste do ouvidinhol- por
meio de procedimentos que utilizem essa técnica ou de procedimento que
utilize a técnica de análise do DNA; o art. 3 0 estabelece as penalidades
pelo descumprimento da lei, e o art. 4° determina o encaminhamento do
paciente com perda auditiva para os procedimentos necessários à sua
condição.

Por fim, o art. 50 da proposição prevê a celebração de convênios para a
implementação da lei e o incentivo à pesquisa, na área de prevenção dos
distúrbios da audição na infância, com as agências de fomento ao ensino
de pós-graduação e pesquisa.

O art. 24, incisos XII e XV, da Cada Magna relaciona a proteção e a
defesa da saúde e a proteção à infância, respectivamente, como matérias
de competência concorrente entre a União e o Estado, cabendo à
primeira a elaboração de norma geral e ao segundo a suplementação da
legislação federal para atender a suas peculiaridades.

A Cada mineira, no "caput" do seu art. 186, determina que "asaúde é
direito de todos e a assistência a ela é dever do Estado, assegurada
mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação do risco
de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Além disso, o art. 187, também da Constituição Estadual, estabelece
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que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública, e cabem
ao poder público sua regulamentação, fiscalização e controle, na forma
da lei.

Por esse prisma, não vislumbramos óbice de natureza jurídica à
aprovação do projeto; todavia, a proposição precisa ser aprimorada, tanto
por razões jurídico-constitucionais como para sua adequação à técnica
legislativa, razão pela qual apresentamos as Emendas n o

s 1 a 4.
A Lei n° 14.312, de 19/6/2002, já obriga à realização gratuita, nos

hospitais da rede pública estadual, do exame de emissões evocadas
otoacústicas nas crianças nascidas em suas dependências, no prazo
máximo de 30 dias após o parto. Por esse motivo, apresentamos a
Emenda n° 1, que dá nova redação ao art. 2 0 do projeto, suprimindo do
dispositivo a obrigatoriedade de realização do referido exame.

A Emenda n° 2, que dá nova redação ao art. 50 do projeto, é supressiva
da autorização para o Poder Executivo celebrar convênio com entidades
públicas e privadas, prevista no 'caput" do dispositivo. Ocorre que o
inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual, que previa a competência
privativa da Assembléia Legislativa para autorizar a celebração de
convênios pelo Governo do Estado, foi declarado inconstitucional pela
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 165, cujo acórdão foi publicado
em 26/9/1997. Desse modo, a celebração de convênios já é competência
do Poder Executivo e dispensa a autorização legislativa.

Por meio da Emenda n° 3 buscamos inserir na Lei n° 14.312, de 2002,
que dispõe sobre a realização, nos hospitais da rede pública estadual, do
exame de emissões evocadas otoacústicas e dá outras providências, a
possibilidade de opção pelo procedimento que utiliza a técnica de análise
do DNA, técnica atualmente desenvolvida pela UNICAMP, mas que
poderá ser também desenvolvida por outras instituições.

Conforme estabelece o inciso VII do art. 90 da Constituição Estadual,
compete privativamente ao Governador do Estado expedir decretos e
regulamentos para a fiel execução das leis. Assim, já está
constitucionalmente prevista a competência regulamentar do Poder
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Executivo. Por essa razão suprimimos o art. 6 0 do projeto por meio da
Emenda n° 4.

Com fundamento na argumentação exposta, apresentamos a seguinte
conclusão.	 II

Conclusão
Com fundamento na argumentação exposta, concluímos ll pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
n° 1.916/2004 com as seguintes Emendas n os 1 a 4.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - A prevenção e o combate à surdez serão universais e

realizados pelas maternidades e estabelecimentos hospitalares
congêneres no Estado.".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - O poder público incentivará a pesquisa na área de prevenção

dos distúrbios da audição na infância junto às agências de fomento ao
ensino de pós-graduação e pesquisa.".

EMENDA N°3
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O art. 1° da Lei n° 14.312, de 19 de junho de 2002, fica

acrescido do seguinte §3°:
'Art. 1°- ..................
§ 31 - A rede pública hospitalar poderá ser incentivada a optár pelo

procedimento que utiliza a técnica de análise do DNA.'.".
EMENDA N°4

Suprima-se o art. 60 .
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Maria Tereza

Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.918/2004

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Célio Moreira, "torna

obrigatório equipar com aparelho desfibrilador cardíaco os locais, veículos
e estabelecimentos que menciona".

Publicado em 28/10/2004, foi o projeto distribuído a esta Comissão, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno, para receber parecer quanto aos aspectos da sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

•	 Fundamentação
A proposição em exame pretende tornar obrigatório o equipamento das

estações rodoviárias, ferroviárias, portos, aeroportos, centros comerciais,
estádios e ginásios desportivos, entre outros, com aparelho desfibrilador
cardíaco externo automático.

Conforme consta na justificação do prôjeto, as paradas
cardiorrespiratórias são responsáveis pela morte de mais de 500 mil
pessoas por ano, no Brasil, sendo a desfibrilação cardíaca externa hoje,
reconhecidamente, uma das ações fundamentais para restabelecer o
ritmo cardíaco alterado, aumentando sobremaneira as chances de
sobrevivência do paciente.

A proposta não contém vícios constitucional nem legal que possam
constituir obstáculo à sua tramitação, conforme veremos mais adiante.

A Constituição da República estabelece como competência concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal a edição de leis que tenham
como propósito o disciplinamento das ações que objetivem a proteção e a
defesa da saúde, conforme se evidencia do disposto no art. 24, XII,
daquele diploma.

A mesma norma jurídica antes mencionada dispõe, em seu art. 196,
que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação".

Há de se concluir, diante da inexistência de lei federal sobre a matéria,
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que o Estado não pode desconsiderar os últimos acontecimento ils que
suscitaram a discussão, na imprensa nacional, dos acidentes cardíacos.
Assim, deve esta Casa Legislativa dispor sobre o tema, em obediência ao
comando constante no art. 61 da Carta mineira.

O projeto em análise pretende adotar mecanismos que venham a cobrir
essa lacuna, proporcionando uma ação rápida no caso de acidentes
cardiovasculares, o que poderá salvar a vida do paciente.

Deve ser enfatizado que não existe vedação a que se instaure o
processo legislativo por iniciativa parlamentar, conforme ocorre ndl caso
em tela. Ressalte-se, por último, que a adoção das medidas propostas
não representa nenhum custo para o erário público.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 11 pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.918/2004.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria Tereza

Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.924/2004

Comissão de Constituição e Justiça	ii
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei n° 1.924/2004
regulamenta o inciso II do § 1° do art. 214 da Constituição do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 29110/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e
Recursos Naturais para receber parecer, nos termos do art. 188 c/c o art.
102 do Regimento Interno.

Cabe-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juricididade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação	 II

O projeto pretende regulamentar o inciso II do § 1° do art. 214 da
Constituição Estadual, segundo o qual incumbe ao Estado "asse gurar, na
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forma da lei, o livre acesso às informações básicas sobre o meio
ambiente" (grifo nosso).

Para tanto, a proposição institui o "Sistema de Informações Ambientais
de Minas Gerais", encarregado de promover o registro de inventários e
tomar disponíveis informações e estudos nas áreas de pesquisa,
monitoramento, conservação da biodiversidade, educação ambiental,
desenvolvimento sustentável e conhecimentos de comunidades
tradicionais, com vistas a contribuir para a formação de banco de dados
para subsidiar o planejamento de ações públicas em relação ao meio
ambiente.

Registre-se, por oportuno, que o projeto não cria nem define
competências para órgãos e entidades integrantes da estrutura do Poder
Executivo. Portanto, caberá ao Governador do Estado, na hipótese de
sanção da proposição de-lei originária do projeto em análise, determinar
por decreto os responsáveis pelo fornecimento de dados ao Sistema de
Informações Ambientais de Minas Gerais e por seu gerenciamento.

A competência para legislar sobre meio ambiente é repartida entre os
três níveis de Governo. À União, atribui-se a expedição de normas gerais;
aos Estados, a edição de normas suplementares para atender a suas
peculiaridades; e aos municípios, suprir as lacunas da legislação federal e
estadual, no que couber, conforme dispõem os arts. 24, VI, § 1° a 40, e
30, II, da Constituição republicana de 1988.

No plano da legislação infraconstitucional federal, o Sistema Nacional
de Informações sobre o meio ambiente é previsto no art. 90, VII, da Lei n°
6.938, de 1981, na condição de um dos instrumentos da Política Nacional
do Meio Ambiente. Da mesma forma, destacamos também o art. 50, VI,
da Lei n° 9.433, de 8/1/97, no qual é previsto o Sistema de Informações
sobre Recursos Hídricos.

No âmbito da legislação ordinária, apenas a Lei n° 13.199, de 29/1/99,
trata do Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos,
dedicando especial atenção ao tema nos arts. 12, 13 e 14. Portanto, a
informação ambiental carece de uma legislação mais abrangente, que

rÀ



376

trate de forma sistemática todos os aspectos que se relacionam ao meio
ambiente, sem prejuízo da existência de sistemas de informações
específicos, como o de águas.

A iniciativa parlamentar é legítima e tem amparo no art. 65, "caput", da
Constituição do Estado.	 IIConclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n° 1.924/2004.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria Tereza

Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.931/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 300/2004, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 1.93112004, que
dispõe sobre a transformação de cargos do quadro especial de cargos de
provimento em comissão da administração direta do Poder Executivo, de
que trata a Lei Delegada n° 108, de 29/1/2003.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 11/11/2004, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102 do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria:quanto
aos aspectos jurídico, constitucional e legal, fundamentado nos termos
seguintes.

Fundamentação
A proposição em epígrafe objetiva transformar 22 cargos da classe de

Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12, integrantes do quadro da
PMMG, em vinte e dois cargos da classe de Assessor Jurídico, código
MG-18, AT-18, de recrutamento amplo.	 1	-

A classe de cargos de Assessor Jurídico a que se refere a proposição
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foi criada por meio do art. 10 da Lei Complementar n° 75, de 13/1/2004,
que dispõe sobre as Assessorias Jurídicas dos órgãos da administração
direta do Poder Executivo, transforma e cria cargos e dá outras
providências. De acordo com o referido dispositivo, a classe de Assessor
Jurídico, privativa de Bacharel em Direito, é resultado da transformação
da classe de cargos de Assessor Técnico a que se referem o Anexo da
Lei Delegada n° 108, de 29/1/2003, e o Anexo 1 do Decreto n°43.187, de
10/2/2003, mantidas a codificação e a remuneração do cargo. Os citados
anexos contêm o quadro especial de cargos de provimento em comissão
da administração direta do Poder Executivo.

Nos termos da proposição em exame, compete ao Assessor Jurídico a
prestação de assessoria e consultoria jurídicas à PMMG, sendo-lhe
vedada a representação judicial e extrajudicial do Estado. Cabe ressaltar
que, consoante o disposto na supracitada Lei Complementar n° 75/2004,
a Assessoria Jurídica foi criada por meio da transformação da Assessoria
Técnica da estrutura orgânica dos órgãos da administração direta do
Poder Executivo, encarregada da consultoria e do assessoramento
jurídico dos respectivos órgãos, com exceção da Secretaria de Governo e
do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais
em Brasília. Ainda nos termos desta lei, as assessorias jurídicas são
unidades setoriais de execução da Advocacia-Geral do Estado, à qual se
subordinam tecnicamente, e integram a estrutura administrativa dos
órgãos da administração direta do Poder Executivo.

Pretende-se, agora, criar vinte e dois cargos da classe de Assessor
Jurídico, por meio da transformação de vinte e dois cargos da classe de
Assessor II do Quadro Especial da Polícia Militar (pessoal civil), a que se
refere o Anexo XXI do Decreto n°43.187, de 2003.

Tratando-se de cargos de provimento em comissão, cumpre observar o
comando constitucional no que concerne ao provimento dos cargos em
comissão. Estabelece a Constituição Federal, no art. 37, inciso V, que "as
funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem
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preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições
de direção, chefia e assessoramento" (grifo nosso).

Não obstante a ausência de uma norma específica regulamentaçido o
referido dispositivo constitucional, a Lei n° 9.530, de 1987, que dispõe
sobre a forma de recrutamento para provimento de cargo em comissão
do quadro permanente, vem servindo de parâmetro para tal delimitação.
O ai. 20 desta lei estabelece que, em cada quadro setorial de lotação,
somente 30% de determinados cargos em comissão, os quais espdbifica,
devem ser de recrutamento amplo, devendo os demais ser reservados
para servidores efetivos. Sendo assim, propomos a inclusão, no projeto
de lei em análise, de um dispositivo observando esta regra.

Quanto aos aspectos de iniciativa legislativa para a deflagração do
processo nesta Casa, cumpre observar o ai. 66, inciso III, alínea "b", da
Carta mineira, que confere ao Governador do Estado a compétência
privativa para a criação de cargo e função públicos na administração
direta, o que compreende também a transformação e a extinção de
cargos, com base no paralelismo das formas. Ademais, a competência
desta Casa Legislativa para dispor sobre a matéria está estabelecida no
ai. 61, inciso VIII, da Constituição Estadual, que atribui à Assembléia
Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre criação,
transformação e extinção de cargo, emprego e função públicos.

Algumas questões de técnica legislativa também foram observadas
para o aperfeiçoamento do texto do projeto, razão pela qual julgamos
necessário apresentar o Substitutivo n° 1, na conclusão deste parecer.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.931/2004 na forma do seguinte Substitutivo 
no

 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre a transformação de cargos do quadro especial de' cargos
de provimento em comissão da administração direta do Poder Executivo
de que trata a Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003.	11
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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-18, símbolo AT-18.

§ 1°-Os cargos decorrentes da transformação a que se refere o "caput"
deste artigo passam a integrar o quadro especial de cargos de
provimento em comissão da administração direta do Poder Executivo,
constante no Anexo da Lei Delegada n°108, de 29 de janeiro de 2003.

§ 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 doscargos 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.

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 Policia 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.
Sala das Comissões, 1 0 de dezembro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio Bouças

- Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.941/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo dispor sobre a obrigatoriedade de cinemas,
teatros e "shoppings" do Estado terem luz de emergência e gerador de
energia elétrica.

Publicada no "Minas Gerais" de 11/11/2004, a proposição foi
preliminarmente encaminhada a esta Comissão para receber parecer

rÃ'
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sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termds do
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise objetiva estabelecer a obrigatoriedade de os

cinemas, teatros e "shoppings centers" localizados em território mineiro
possuírem luz de emergência e gerador de energia elétrica em suas
dependências.

Prevê a proposição, ainda, que o descumprimento da norma sujeitará o
infrator ao pagamento de multa no importe de 200 Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais - UFEMGs.

Na justificação do projeto, afirma a autora que a proposta pretende
resguardar a segurança e a saúde dos freqüentadores daqueles
estabelecimentos, haja vista que a falta de energia elétrica naqueles
locais pode desencadear pânico e desespero entre os presentes.

Em tese, a proposição encontra-se em consonância com as normas de
natureza constitucional e legal aplicáveis à espécie. Segundo conta no
art. 144 da Cada Federal, a segurança pública é um dever do Estado e
direito e responsabilidade de todos, sendo voltada para a preservação da
ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Cabe ao Estado não apenas disciplinar, por meio de lei, as atividades
das corporações responsáveis pela segurança pública, ou seja, as
Polícias Civil e Militar, como também adotar os mecanismos necessários
para que a população e o patrimônio público e particular Isejam
resguardados da melhor forma. A Constituição mineira, em seu art. 20,

coloca entre os objetivos prioritários do Estado a criação de condições
para a segurança e a ordem pública, medida que o projeto em análise
pretende implementar em relação aos estabelecimentos que menciona.

A proposição deve ser apreciada por esta Casa, por força do disposto
no ad. 61 da Cada Estadual, que estabelece como atribuição da
Assembléia Legislativa dispor sobre todas as matérias de interesse do
Estado, inexistindo, portanto, vício no que tange à inauguração do
processo legislativo.	 II
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Desse modo, quanto aos aspectos jurídico-constitucionais do projeto,
não há óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.94112004.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria Tereza

Lara - Ermano Batista.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 931/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 931/2003, de autoria do Deputado Leonardo

Moreira, que obriga os estabelecimentos comerciais a informar ao
consumidor a cobrança de consumação mínima, foi aprovado no 2 0 turno,
na forma do vencido no 10 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° 931/2003
Obriga os estabelecimentos comerciais a informar o consumidor da

cobrança de consumação mínima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam os estabelecimentos comerciais que cobram

consumação mínima obrigados a informar o consumidor do valor dessa
consumação.

Parágrafo único - A informação de que trata o "capuf' deste artigo será
redigida com clareza e constará em placa afixada na área externa do
estabelecimento, em local de fácil visualização.

Art. 2 0 - O descumprimento do que dispõe o art. 1° desta lei sujeita o
estabelecimento às penalidades definidas na Lei Federal n° 8.078, de 11
de setembro de 1990, e desobriga o consumidor do pagamento da
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consumação mínima, cabendo-lhe pagar somente os produtos
consumidos.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Fahim Sawan.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.139/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ri 0 1.139/2003, de autoria do Deputado Leonardo

Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar a Maria Inez Castro
Moreira o imóvel que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do
vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.139/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar a Maria lnez Castro Moreira o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Maria Inez Castro

Moreira imóvel com área de 2.008,50m 2 (dois mil e oito vírgula cinqüenta
metros quadrados), situado no local denominado Fazenda do 'Monte
Redondo, no Município de Argirita, registrado sob o n° 21.700, a fls. 218
do livro 3-N, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Leopoldina.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 1 0 de dezembro de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Fahim Sawan, relator - Djalma Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.818/2004

Comissão de Redação Final
0 Projeto de Lei n° 1.818/2004, de autoria do Governador do Estado,
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que dá a denominação de Escola Estadual Professor Alex Machado
Kinippel à Escola Estadual de Ensino Fundamental, localizada no
Município de Monte Alegre de Minas, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.818/2004
Dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental localizada

no Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica denominada Escola Estadual Professor Alex Machado

Kinippel a Escola Estadual de Ensino Fundamental situada na Av.
Tiradentes, n° 191, Bairro Prudente, no Município de Monte Alegre de
Minas.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente- Doutor Ronaldo, relator - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇAO N°

1.942/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.942/2004, de autoria da Mesa da
Assembléia, que altera o art. 77 da Resolução n° 5.176, de 6 de
novembro de 1997, que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2 0 turno, com a
Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do
art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.942/2004

Altera o art. 77 e o art. 8 0 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de
1997, que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 77 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:	 ii
"Ar. 77 - O mandato dos membros da Mesa da Assembléia, que

termina com a posse dos sucessores, é de dois anos, permitida uma
única recondução para o mesmo cargo na eleição subseqüente, na
mesma legislatura ou na seguinte.".

Art. 2 0 - O § 20 do art. 8 0 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a
vigorar com a redação que segue, ficando o artigo acrescido do seguinte
§ 3° e passando seu § 3 0 a vigorar como § 40:

"Ad. 8° - ( ... )	 o
§ 2 0 - A eleição da Mesa da Assembléia para o segundo biênio dar-se-á

em reunião especial, na primeira quinzena do mês de dezembro da
Segunda Sessão Legislativa Ordinária.

§ 30 - A posse dos eleitos para comporem a Mesa da Assembléia no
segundo biênio, observado o disposto no § 4 0 deste artigo, dar-se-á em
reunião especial, no início da Terceira Sessão Legislativa Ordinária".

Art. 30 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Fahim Sawan.

PARECER SOBRE EMENDAS N°5 1 A 3 AO PROJETO DE LEI N°
896/2003, APRESENTADAS EM PLENÁRIO

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o Projeto de Lei n° 896/2003
estabelece condições para a instalação e o funcionamento de frigoríficos,
matadouros, abatedouros e charqueadas no Estado.	 li
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A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
perdeu prazo para emitir seu parecer.

Em seguida, a requerimento do autor, foi a proposição encaminhada à
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que também
perdeu prazo para emitir seu parecer.

Posteriormente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, que também perdeu prazo para emitir seu
parecer. Esta Comissão opinou por sua aprovação no 1° turno, na forma
do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Encerrada a discussão em 1° turno, foram apresentadas em Plenário as
Emendas nos 1 a 3.

Retorna, agora, o projeto a esta Comissão para que seja emitido
parecer sobre as emendas apresentadas, nos termos do § 21 do art. 188
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo pretende obrigar frigoríficos, matadouros,

abatedouros, charquedas e curtumes a apresentar o Estudo de Impacto
Ambiental - EIA - e o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA - para
obtenção de licenciamento ambiental.

Este relator analisou as emendas apresentadas em Plenário e verificou
que elas resgatam artigos do projeto original que não foram acatados
pela relatoria por ocasião da apresentação do Substitutivo n° 1, que veio
sanar os vícios de inconstitucional idade e as ilegalidades que a
proposição apresentava, adequando-a aos comandos constitucionais e
legais pertinentes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas n os 1 a 3

apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n° 896/2003.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro Lessa -

Doutor Viana - Antônio Carlos Andrada.
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MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d",

do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso à empresa Plantar S.A. - Planejamento Técnico e

Administrativo de Reflorestamento pelo recebimento do VI Prêmio Minas -
2003-2004 (Requerimento n° 3.449/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Reinaldo Alves Costa Neto por sua
nomeação para o cargo de Diretor-Geral do Departamento de Obras
Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP-MG (Requerimento n°
3.59112004, da Comissão de Transporte).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE DEZEMBRO DE 2004

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N° 5.222, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2004
Altera o art. 77 e o art. 80 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

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

Art. 1° - O art. 77 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 77 - O mandato dos membros da Mesa da Assembléia, que termina
com a posse dos sucessores, é de dois anos, permitida uma única
recondução para o mesmo cargo na eleição subseqüente, na mesma
legislatura ou na seguinte.".

Art. 20 - O § 20 do art. 80 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a
vigorar com a redação que segue, ficando o artigo acrescido do seguinte
§ 3° e passando seu § 3 0 a vigorar como § 40:

"Art.8°-( ... )
§ 2° - A eleição da Mesa da Assembléia para o segundo biênio dar-

se-á em reunião especial, na primeira quinzena do mês de dezembro da
Segunda Sessão Legislativa Ordinária.

§ 30 - A posse dos eleitos para comporem a Mesa da Assembléia no
segundo biênio, observado o disposto no § 4° deste artigo, dar-se-á em
reunião especial, no início da Terceira Sessão Legislativa Ordinária.".

Art. 30 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, aos 3 de dezembro de 2004; 2160 da

Inconfidência Mineira.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 20-Secretário
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ATAS

ATA DA 1 00 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA i& LEGISLATURA, EM 2/12/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Luiz Fernando Faria
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: P Fase (Expediente):

Ata - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Proposta de Emenda à Constituição n° 85/2004 - Projetos de I2ei n 
1.989 e 1.990/2004 - Requerimentos n os 3.751 a 3.789/2904 -
Requerimentos dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Laudelino Augusto,
Gilberto Abramo (2), Leonardo Moreira (4), Adalciever Lopes, Domingos
Sávio e outros e Célio Moreira, das Deputadas Marília Campos :e Ana
Maria Resende e das Comissões de Direitos Humanos, de Segurança
Pública e de Turismo - Comunicações: Comunicações das Comissões do
Trabalho (2), de Participação Popular, de Educação (2), de Assuntos
Municipais, de Segurança Pública, de Administração Pública, de
Fiscalização Financeira e de Transporte e do Deputado Mauri Torres -
Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva e Célio Moreira - 2 Parte (Ordem do
Dia): V Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos da Deputada Manha Campos, Gilberto
Abramo (2) e Célio Moreira; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos das Comissões de Segurança Pública, deDireitos
Humanos e de Turismo, da Deputada Ana Maria Resende e dos
Deputados Adalclever Lopes, Domingos Sávio e outros e Leonardo
Moreira (4); aprovação - Requerimento n° 2.665/2004; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Requerimentos n os 2.677, 2.689 e
2.746/2004; aprovação - Requerimento n° 2.962/2004; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento do Deputado Miguel' Martini;
deferimento; discurso do Deputado Miguel Martini - Questões de ordem -

rs
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Encerramento.
Comparecimento

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - José
Milton - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Marlos Fernandes - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

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

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2' Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
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inscritos para o Grande Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:	 ii
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 85/2004

Acrescenta parágrafo ao art. 174 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 174 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte

§ 1°, passando o seu parágrafo único a corresponder ao § 2°:	o
"Art. 174 - ......................................
§ 1° - Nos dez dias seguintes ao conhecimento do resultado das

eleições municipais, o Prefeito Municipal designará uma comissão de
transição de governo, constituída dos responsáveis pelo controle interno,
finanças e administração e dos demais membros indicados pelo Prefeito
eleito, com vistas a promover o acesso às informações das contas
públicas, aos programas e aos projetos do governo municipal e a
preparar os atos de iniciativa do novo Prefeito, a serem editados
imediatamente após a posse.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, de dezembro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Gustavo Valadares - João Leite

- Ana Maria Resende - Dimas Fabiano - Doutor Viana - Sébastião
Helvécio - Márcio Kangussu - Paulo Cesar - Ivair Nogueira - Paul? Piau -
Sidinho do Ferrotaco - Adalciever Lopes - Chico Rafael - Carlos Pimenta -
Luiz Fernando Faria - André Quintão - Antônio Andrade - Célio Moreira -
Marcelo Gonçalves - João Bittar - Sargento Rodrigues - Doutor Ronaldo -
José Henrique - Rogério Correia - Jô Moraes - Ricardo Duarte.

Justificação: Mostra-nos a lição do célebre italiano Norberto Bobbio a
estreita relação existente entre a transparência e o exato serÇtido da
democracia. Na verdade, a administração pública contemporânea,
inspirada por conceitos que não toleram "a concentração máxima da
esfera do príncipe", requer a transparência de todos os seus atos e fatos,
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propiciando ao cidadão o pleno conhecimento da coisa pública.
Reflexo desse aspecto, o processo de transição governamental exige

que esse princípio irrenunciável seja plenamente exercitado. Assim, o
passo que se segue à realização das eleições municipais revela a
necessidade de se propiciarem condições para que o candidato eleito
para o cargo de Prefeito Municipal receba de seu antecessor todos os
dados e informações necessárias à implementação do programa do novo
governo, mediante a apresentação de demonstrativos, anexos e adendos
informativos da situação financeira, orçamentária, contábil, operacional e
patrimonial do município.

Nesse momento, que exige a superação de eventuais resquícios do
embate eleitoral, é fundamental que se estabeleçam critérios de
convivência harmônica e salutar com vistas à criação de mecanismos que
tornem possível o acesso a todas as informações relativas à
administração pública municipal.

Surge, então, a alternativa consentânea com o exercício da democracia,
qual seja a formação de uma equipe de transição, que visa a propiciar
condições para que o candidato eleito para o cargo de Prefeito Municipal
obtenha todas as informações necessárias à implementação do novo
governo.

A comissão de transição, que com a aprovação desta proposta passa a
ser obrigatória, será um colegiado instituído mediante ato normativo
específico, revestido da atribuição de inteirar-se do funcionamento e da
dinâmica dos órgãos e das entidades que integram a administração
pública municipal e, ainda, de preparar todos os atos reservados à
iniciativa do novo Prefeito Municipal, os quais deverão ser editados
imediatamente após a posse.

Ao propor a inserção deste dispositivo no texto constitucional, tem-se o
objetivo de coibir as eventuais dificuldades que surgem em decorrência
das diferenças circunstanciais do processo eleitoral, ficando previsto em
sede constitucional a institucionalização do processo de transição
governamental no âmbito municipal.
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Por tais razões, aguardo dos meus pares aprovação desta proposta de
emenda à Constituição.

- A Comissão Especial.
PROJETO DE LEI N° 1.989/2004

Obriga as empresas produtoras, distribuidoras e envasadoras de
bebidas com garrafas PET ou plásticas em geral, no Estado de Minas
Gerais, a desenvolver programas de reciclagem, dando-lhes destinação
que não cause danos à natureza.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas produtoras, distribuidoras e envasadoras de

bebidas, com garrafas PET ou plásticas em geral, no Estado de Minas
Gerais, ficam obrigadas a criar e manter programas de reciclagem, sem
causar poluição nem dano à natureza.

Art. 20 - As empresas descritas no art. 1 0 deverão colocar à disposição
do público, serviços de coleta e informação, destinados à reciclagem.

Art. 30 - Ficam autorizadas as empresas descritas no art. 1 1 , a firmar
convênios, parcerias ou contratos, no intuito de viabilizar a execução
deste programa de reciclagem.

Art. 40 - Ao receber o produto (garrafa PET ou plástica em geral), a
empresa ou comércio, deverá encaminhá-lo ao local adequado destinado
à reciclagem.

Ad. 50 - Fica estipulada a multa de 1 (uma) UFIR, por garrafa PET ou
plástica em geral, que for encontrada em vias públicas, rios, córregos,
terrenos, lixões ou em qualquer outro local que não seja o adequado para
sua reciclagem.

Art. 60 - São objetivos deste programa:
- desenvolver campanhas educativas;

II - veicular propaganda esclarecendo os usuários sobre os riscos para
o meio ambiente quando as garrafas PET ou plásticas em geral forem
jogadas em locais não apropriados;

III - esclarecer sobre os benefícios do recolhimento para posterior
reciclagem;

rs



393

IV - firmar convênios com a Secretaria de Estado de Educação, para
divulgação do programa junto às escolas municipais e estaduais;

Art. 70 - As empresas descritas no art. 1° têm o prazo de cento e vinte
dias contados da data da regulamentação desta lei para aplicação deste
programa.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo o
prazo máximo para sua regulamentação de noventa dias
impreterivelmente.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2004.
Leonardo Moreira
Justificação: As garrafas PET possuem, em sua composição, materiais

duráveis, como o poliestireno e o poliéster, que levam anos para se
decomporem naturalmente.

* A tabela referente ao "Material Reciclado / Preservação
Decomposição" foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de
4.12.2004.

Essa durabilidade vem contribuir diretamente para danos irreparáveis à
natureza, aliados ao processo de desmatamento de nossas florestas,
bem como ao fato de outros produtos químicos e tóxicos serem lançados
em nossos rios.

Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à saúde e à qualidade de vida;
portanto cabe ao Estado, aos municípios e à coletividade em geral o
dever de defendê-lo, preservá-lo e conservá-lo para a geração presente e
as futuras, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso racional
dos recursos ambientais.

Para que os recursos naturais possam ser devidamente usados, torna-
se necessário o combate à sua defraudação, evitando-se, ao máximo, o
lançamento de objetos que possam prejudicar o equilíbrio ecológico.

Colocando as empresas responsáveis pelos processos de fabricação,
distribuição e envasamento como responsáveis pelo recolhimento e pela
destinação, estaremos contando com mais um aliado economicamente
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poderoso e alertando o usuário para os prejuízos que poderão advir para
a qualidade de vida no Planeta.

Este projeto beneficia socialmente pessoas com baixo grau de
escolaridade em toda a cadeia de reciclagem do PET, gerando empregos
na empresa de reciclagem de plástico, desenvolvendo novos
fornecedores de garrafas PET para a recicladora, criando empregos
indiretos na comunidade vizinha à recicladora, incentivando os programas
de coleta seletiva e gerando capital para ampliação de recicladoras.

Além disso, se 50 milhões de garrafas PET por ano deixam de ser
enviadas para aterros sanitários, rios e esgotos reduz-se o consumo
aproximadamente de 2.700 toneladas/ano de matérias-primas não
renováveis. Já na parte econômica, as empresas químicas poderão se
beneficiar desses materiais, melhorando sua performance e diminuindo
seus custos, podendo assim contratar mais funcionários.

A coleta e a reciclagem demandarão um esforço conjunto de todo o
povo mineiro, que deve estar unido num mesmo ideal, qual seja a
preservação e a conservação do meio ambiente.

Este projeto tem o escopo de conscientizar as pessoas para o fato de
que os mínimos atos praticados pelo homem, se somados, poderão, no
futuro, contribuir para o desequilíbrio ecológico.

Qualquer contribuição positiva, por menor que seja, quando feita por
cada um de nós, será um grande passo para a melhoria da qualidade de
vida.

Aguardamos, serenamente, o descortino de nossos nobres pares, para
a aprovação da presente proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Célio Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.039/2004, nos termos do §
20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.990/2004
Declara de utilidade pública a Casa de Promoção e Caminho Bezerra

de Menezes, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Promoção e
Caminho Bezerra de Menezes, com sede no Município de Viçosa.

AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 2004.
Paulo Piau
Justificação: A Casa de Promoção e Caminho Bezerra de Menezes,

fundada em 6/3/2001, é uma associação civil com personalidade jurídica,
beneficente e filantrópica, de caráter assistencial, recreativa, educativa e
religiosa, de conformidade com os princípios básicos da doutrina espírita.

A entidade, liderada por um grupo de pessoas que têm vários anos de
atuação em bairros carentes da região, desenvolve seus trabalhos por
meio do atendimento a pessoas e famílias envolvidas com os problemas
de dependência química - álcool e drogas -, oferecendo abrigo, amparo e
assistência em suas dependências, de forma totalmente gratuita.

Desde a sua criação, a Casa do Caminho, como é popularmente
conhecida, trabalha na construção de sua sede. Com 400m2 de área
construída, já pôde prestar um atendimento, em regime de intemação, a
mais de 300 dependentes químicos. Os dependentes recebem,
gratuitamente, durante o período de internação, todos os cuidados
médicos, odontológicos, farmacêuticos, psicológicos e espirituais, além
de atividades culturais e de lazer.

A Casa do Caminho atua ainda preventivamente por meio de palestras
na comunidade e no atendimento direto a crianças carentes, objetivando
a prevenção contra os vícios por meio da evangelização e da educação
em valores humanos. As palestras realizadas desde a criação já
atingiram um público de mais de 10 mil pessoas e atualmente 32 crianças
são atendidas semanalmente na entidade.

A análise do comportamento dos egressos da Casa do Caminho
indicam um índice de recuperação de 55%, considerando-se a
recuperação total, e de 61%, incluindo-se os que apresentaram recaídas,
mas continuam o tratamento.
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Com o método utilizado de promoção da recuperação por meio do
incentivo à convivência fraterna e do atendimento ao ser humano integral,
ou seja, abordando todos os seus aspectos orgânicos, psíquicos e
espirituais, os resultados alcançados superam em muito a estatística
mundial de recuperação de dependência química, que é em torno de
30%.

Assim sendo, a Casa do Caminho vem prestando um grande serviço à
sociedade viçosense, bem como à mineira, auxiliando o jovem, o adulto e
a família a vencer o grande flagelo do álcool e das drogas.

Em síntese, pode-se registrar como as atividades são realizadas pela
Casa do Caminho: entrevista com os dependentes químicos que solicitam
o trabalho da entidade e familiares; cadastramento dos dependentes
químicos para o devido acompanhamento; palestras educativas;
atividades preventivas para crianças e jovens; visitas domiciliares para
verificação da real necessidade da família e do beneficiado;
acompanhamento dos egressos; oficinas de aprendizagem; estudo de
caso e reuniões com os familiares dos internos; apoio espiritual, médico,
psicológico e pedagógico.

Sendo uma entidade que vem realizando trabalhos de suma relevância
na comunidade onde atua e por apresentar todos os requisitos legais
dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, alterada pela Lei n° 15.294, de
5/8/2004, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública,
esperamos o apoio dos nobres pares na aprovação do projeto
apresentado.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.751/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Natalândia pelo transcurso do aniversário de sua emancipação.

N° 3.752/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
São Gonçalo do Abaeté pelo transcurso do aniversário de sua
emancipação.

N° 3.753/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Dom Bosco pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)
N° 3.754/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Vazante pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
João Bittar. Anexe-se ao Requerimento n° 3.544/2004, nos termos do § 20
do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.755/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Deputado Federal Edmar
Moreira pelos serviços prestados ao PL, ao País e ao Estado.

N° 3.756/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de congratulações com o Deputado Federal
Valdemar da Costa Neto pelos relevantes serviços que tem prestado ao
PL.

N° 3.757/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de congratulações com o Vice-Presidente da
República e Ministro da Defesa pelos relevantes serviços que tem
prestado ao PI- e ao Brasil. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)

N° 3.758/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de congratulações com o Deputado Federal
Anderson Adauto por sua eleição à Prefeitura Municipal de Uberaba. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
João Bittar. Anexe-se ao Requerimento n° 3.747/2004, nos termos do § 20
do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.759/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
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de congratulações com o Sr. Francisco Enéas Xavier, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de Capim Branco.

N° 3.760/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. José Maria Prock, por ter sido eleito para o
cargo de Prefeito do Município de Campanha.

N° 3.761/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. José Furtado da Silva, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de Camacho.

N° 3.762/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. José Joaquim de Castro, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de São Domingos do Prata.

N° 3.763/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Antônio Celso Andrade, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de Santa Vitória.

N° 3.76412004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Hitler Vagner Cândido de Oliveira, por ter
sido eleito para o cargo de Prefeito do Município de Chácara.

N° 3.765/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Danilo Alves de Alvarenga, por ter sido
eleito para o cargo de Prefeito do Município de Caraí.

N° 3.766/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. José Neto Santana, por ter sido eleito para o
cargo de Prefeito do Município de Capinópolis.

N° 3.76712004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Arlindo Barbosa Neto, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de Piumhi.

N° 3.768/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Eraldo Eustáquío Soares, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de Chapada do Norte.

N° 3.769/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. José Maria de Souza Cunha, por ter sido
eleito para o cargo de Prefeito do Município de Rio Casca.
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N° 3.770/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Jair Siqueira, por ter sido eleito para o cargo
de Prefeito do Município de Pouso Alegre.

N° 3.771/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Rildo Carvalho da Cunha, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de Santa Efigênia de Minas.

N° 3.772/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Edimilson Renon, por ter sido eleito para o
cargo de Prefeito do Município de Santa .Maria do Salto.

N° 3.773/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Everilson Cleber Leite, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de Pratápolis.

N° 3.774/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Antônio Roberto da Costa, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de Arceburgo.

N° 3.775/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Nilton Freire Sampaio, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de Aimorés.

N° 3.776/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Solano de Barros, por ter sido eleito para o
cargo de Prefeito do Município de Ponto dos Volantes.

N° 3.777/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Antônio Mayrink Bordoni, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de Piedade de Ponte Nova.

N° 3.778/2004, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Rogério Mendes da Costa, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de Piedade dos Gerais.

N° 3.779/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. José Miranda Barbosa, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de São João do Manhuaçu.

N° 3.780/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Altair Geraldo Rosa, por ter sido eleito para
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o cargo de Prefeito do Município de Rio Espera.
N° 3.781/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Geraldo de Paula Andrade, por ter sido
eleito para o cargo de Prefeito do Município de Nova União.

N° 3.782/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Sebastião Coelho de Oliveira, por ter sido
eleito para o cargo de Prefeito do Município de Novo Cruzeiro.

N° 3.78312004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Geraldo Ribeiro de Morais, por ter sido eleito
para o cargo de Prefeito do Município de Paulistas. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.784/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
enviado oficio ao Promotor de Justiça da Vara da Infância e da Juventude
de Ipatinga, com vistas à obtenção de informações relativas a denúncias
encaminhadas a essa Comissão pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, envolvendo a CERESP desse município. (- A
Mesa da Assembléia.)

N° 3.785/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao reforço do
efetivo e à aquisição de equipamentos e viaturas para as Polícias Militar e
Civil nos Municípios de Carmo do Rio Claro, Muzambinho, Conceição da
Aparecida, Guapé, llicínea e Paracatu.

N° 3.786/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante de Policiamento da Capital com vistas a
que seja reforçado o policiamento no ponto final do ônibus 2402, no
Bairro Coqueiros, nesta Capital.

N° 3.787/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
enviada ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana -
CDDPH - cópia do relatório referente à visita dessa Comissão à
Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora; e seja
formulado apelo a esse Conselho a fim de que proceda à investigação de
denúncias relativas à prática de tortura nessa unidade prisional.
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N° 3.788/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Promotor de Justiça da Infância e Juventude de
lpatinga a fim de que tome providências com relação a três homicídios
ocorridos no CERESP desse município, sendo as vítimas adolescentes.

N° 3.789/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social a fim de que tome
providências com relação a três homicídios ocorridos no CERESP de
Ipatinga, sendo as vítimas adolescentes.

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja realizado Seminário
Legislativo sobre o tema "Desafios das Cidades Históricas", em torno das
questões que menciona.

Do Deputado Laudelino Augusto, renunciando ao recebimento do
"auxílio-paletó" e solicitando sejam as parcelas referentes ao final do ano
de 2004 e ao início do ano de 2005 devolvidas ao Poder Executivo para
que sejam depositadas no Fundo Estadual para a Infância e
Adolescência. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Gilberto Abramo (2), Leonardo Moreira (4), Adalclever Lopes, Domingos
Sávio e outros e Célio Moreira, das Deputadas Marília Campos e Ana
Maria Resende e das Comissões de Direitos Humanos, de Segurança
Pública e de Turismo.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do

Trabalho (2), de Participação Popular, de Educação (2), de Assuntos
Municipais, de Segurança Pública, de Administração Pública, de
Fiscalização Financeira e de Transporte e do Deputado Mauri Torres.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do Sr.

Edmilson Rodrigues, Prefeito Municipal de Belém, Capital do Estado do
Pará.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
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O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados e telespectadores que acompanham a
TV Assembléia, primeiramente quero tratar, com muita alegria, de dois
assuntos. Pela manhã, a Assembléia Legislativa, por intermédio da Mesa
e com grande esforço das equipes técnicas da Casa, lançou o Banco de
Pronunciamentos, já em vigor, que não pode passar despercebido à
população de Minas Gerais.

As Casas Legislativas têm, entre as suas atribuições, votar projetos de
lei, apresentá-los, votar requerimentos e realizar audiências. O
parlamento também é o espaço da representação política, da pluralidade
manifesta nos diversos segmentos da sociedade. O parlamento, além de
ser palco de debates de projetos e de políticas públicas, é também
espaço para discussão de idéias.

Na Assembléia Legislativa de Minas, por se tratar de Minas Gerais e de
um espaço político por excelência, retratar manifestações políticas por
meio de mecanismos ágeis para a população é muito positivo. Acessando
o Banco de Pronunciamentos na página da Assembléia na lntemet, o
cidadão, após publicação no órgão oficial, obtém todas as manifestações
dos Deputados e das Deputadas. Seja uma declaração de voto, seja um
pronunciamento da tribuna, seja um seminário em que um especialista
manifeste a sua opinião.

Essa iniciativa reforça três questões fundamentais para o fortalecimento
da democracia. Primeiro, o registro histórico. E importante, para as
futuras gerações, que temas que estejam em discussão na Casa tenham
o devido registro.

Deputado Fábio Avelar, daqui a 20 anos ou 30 anos, as pessoas
poderão acessar os discursos e os debates sobre a transposição do rio
São Francisco, aconteça ou não. Trata-se de um registro histórico da
mais alta importância para que daqui a 20 ou 30 anos se estude a
realidade baseando-se no passado.

Outro aspecto importante, além do registro histórico, é a transparência,
porque, caso o cidadão tenha dúvida sobre um voto, uma manifestação
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política, um tema da conjuntura, enfim, sobre variados assuntos, ele
poderá acessar o Banco de Pronunciamentos.

Terceiro aspecto importante é a agilidade, porque, logo após a
publicação no "Minas Gerais", o cidadão poderá acessar o
pronunciamento na íntegra. No pronunciamento que guardar com
determinada proposição de lei, haverá o acesso garantido à proposição,
para instruir melhor o cidadão.

Queria parabenizar, com alegria, o conjunto dos servidores da Mesa,
como o Marcelo, da área de informática; a Juliana, da área de taquigrafia;
e a Sheila, da área de registro, porque acho muito importante a
Assembléia apresentar ao cidadão agilidade, transparência e informação.
Muitos podem dizer que a Internet ainda é pouco utilizada. Conforme
informações desta Casa, são milhares de pessoas - parece-me que
aproximadamente 320 mil - que acessam a página da Assembléia. Nossa
grande luta é exatamente a inclusão digital. Estamos sonhando com um
Estado e um País de inclusão digital, para que os estudantes, jovens,
adultos e mesmo aqueles que não tenham equipamento de informática
possam, da escola, do local de trabalho, de um telecentro, de um local
comunitário, ter acesso às informações. Parabéns à Assembléia, que,
com essa iniciativa, reforça a transparência em seu funcionamento.

Sr. Presidente, o outro assunto não é motivo de tanta alegria. Diz
respeito aos sucessivos pronunciamentos do ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso. O nosso grande Líder, Deputado Rogério Correia, já
se referiu a esse assunto. Aliás, ele está fazendo um excelente trabalho,
diga-se de passagem; em dois anos, conseguiu conduzir com muita
competência a nossa bancada. Na democracia, é normal haver critica,
sugestão, posição política contrária. Mas é bom que os que criticam
mostrem o que fizeram quando tiveram, por exemplo, condição de
governar o Brasil. Fiquei pensando no Presidente Fernando Henrique
falando de incompetência, usando inclusive expressão fortes: "o rei está
nu"; "tigre de papel". O ex-Presidente estava incitando uma oposição
irresponsável, extemporânea, antecipando o debate eleitoral. Nas
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entrelinhas, recebeu críticas, até mesmo do Governador Aécio Neves, O
ex-Presidente Fernando Henrique foi o Presidente do apagão, do
desemprego, do vale-gás, do Bolsa-Escola, o chamado "bolsa esmola",
de R$15,00 ou R$20,00. O Governo Lula, com o Bolsa-Família, triplicou
esse valor. O problema desse programa consistiu no que havia de ruim
no Governo Fernando Henrique: o cadastro, conhecido por cadastro
podre. O Bolsa-Família unificou os programas de transferência de renda
do Governo Federal e estendeu o benefício a 5 milhões de famílias, além
de triplicar o seu valor. E vem o ex-Presidente criticar, chamar de
incompetente o Governo Lula. Deputados e Deputadas, isso é bom, pois
quem fala muito dá bom-dia a cavalo. Ele queimou a língua, porque falou
num dia e, no outro, toda a imprensa nacional mostrou os índices
econômicos do País, numa retomada histórica de crescimento
econômico, de geração de emprego, de postos de trabalho. Hoje, o Brasil
está preparado para um grande salto, de inclusão social, que já está
acontecendo. Deputado Gustavo Valadares, a agricultura familiar, no
último ano do Governo Fernando Henrique, liberou R$2.800.000.000,00
para o PRONAF.

O Governo Lula já está liberando R$7.000.000.000,00. Em qualquer
campo, se comparar oito anos de FHC com os dois anos de Governo
Lula, os resultados são palpáveis.

Quem está no Governo deve ter tranqüilidade para receber críticas, pois
fazem parte da democracia. O Governo Lula, como os demais, também
comete erros. Devemos ter a humildade de ouvir os movimentos sociais,
os partidos políticos e de dialogar com a Oposição, que é fundamental na
democracia. Em Minas, por exemplo, a Oposição ajudou o Governador.
Entristece-me o fato de que, nessa avalanche de propaganda, não se
divulgou que o déficit zero foi alcançado porque a Assembléia foi operosa
e votou a reforma administrativa. Não ouvi elogios, nem sequer um pé de
página elogiando a base do Governo. As próprias emendas
parlamentares não refletem o salto econômico dado pelo Estado.

Na Assembléia, a Oposição teve uma relação responsável, fazendo
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com que as coisas andassem para o bem de Minas. Agora, vem o
Presidente Fernando Henrique Cardoso chamar o Governo Lula de
incompetente. O Presidente do apagão, do desemprego, do descaso com
a área social. Todo dia, ele quer fazer criticas, pois pretende inviabilizar o
Governo e antecipar o debate eleitoral. Os números mostram que o Brasil
está no rumo certo.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado André Quintão,
sempre que está na tribuna, venho aparteá-lo, seja para concordar, seja
para não concordar com V. Exa.

Em todos os eventos de que participo, entre eles o seminário dos
Prefeitos do PFL, na sexta-feira última, o Govemador agradece
abertamente a todos os Deputados da Assembléia Legislativa pelo belo
trabalho realizado nos últimos dois anos. Tenho certeza de que ele é
grato a V. Exa. e aos demais Deputados do PT pelo trabalho e
aprimoramento das propostas encaminhadas pelo executivo, que foram
base para se chegar ao déficit zero.

O mais importante de seu pronunciamento é observar como o PT
mudou desde que assumiu o Governo Federal. Até então, V. Exa. e os
demais integrantes do PT, que muito respeito, sempre criticaram minuto a
minuto qualquer atitude de FHC, cujo Governo teve muitos defeitos, mas
também muitas qualidades usufruídas pelo Presidente Lula. Entre elas,
está a economia, carro-chefe do Governo Federal. Se ela caminhou, foi
porque o Ministro Palocci, tão elogiado pela Oposição, usa a cartilha do
Governo anterior. Quando o Presidente FHC critica, conforme um jargão
esportivo, é porque já esteve lá.

Ele passou oito anos na cadeira em que hoje está o Presidente Lula.
Ele sabe que nada evoluiu na área social. Os programas Vale-Gás e
Bolsa-Família, citados por V. Exa., estão presentes no Governo atual. Se
triplicamos o valor é porque todos os programas foram agregados em um
único projeto social, denominado Bolsa-Família. Não houve novidade
nem crescimento na área social.

Ninguém melhor que um ex-Presidente para fazer crítica pontual ao
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Governo. Temos de respeitá-lo, pois ele é respeitado e conhecido no
mundo inteiro pelo belo trabalho que prestou à população. Nenhum de
nós é obrigado a concordar com tudo, V. Exa. tem um ponto de vista, e
eu tenho o meu.

O PT chegou aonde está devido à sua constante luta como Oposição,
devendo respeitar aqueles que divergem de suas idéias e do caminho
que o País está tomando. Devemos respeitar o Presidente Fernando
Henrique, que prestou um belo serviço à população do nosso País. Tenho
certeza de que daqui a três, quatro anos, ele será lembrado por isso.
Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - A política econômica do Governo Lula não
é a mesma. A relação entre dívida pública e PIB do Governo Fernando
Henrique era outra. O apoio ao microcrédito, à agricultura familiar do
nosso Governo possui outra natureza. O Governo Lula fortaleceu os
bancos públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal,
ao passo que o Governo Fernando Henrique foi o governo das
privatizações, do desmonte do aparelho estatal. O BNDES no Governo
Lula empresta para a economia crescer, e não para ajudar grupo
internacional a comprar patrimônio público, como foi a farra das
privatizações no Governo anterior.

Aliamos a competência do Ministro Palocci à inclusão social, à
distribuição de renda, que já está ocorrendo. Não consertaremos o Brasil,
que possui 500 anos, em apenas 2 anos. O Presidente Fernando
Henrique deveria ter tido uma atitude de estadista, como a de alguns ex-
Presidentes. Ele se tornou um militante contra o Lula. Parece até que
está com saudades de seu Governo. Que fique registrado no Banco de
Pronunciamentos da Assembléia: o povo brasileiro não está com
saudades do Presidente Fernando Henrique.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputados e

Deputadas presentes, TV Assembléia, senhoras e senhores, faço coro
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com o Deputado André Quintão, por suas brilhantes palavras. Pela
manhã, participamos do lançamento do Banco de Pronunciamentos,
comemorando os 25 anos de informatização da Assembléia Legislativa,
no processo legislativo e administrativo desta Casa. Parabenizo todos
aqueles que construíram, ao longo desse jubileu de prata, um trabalho
extraordinário, garantindo acima de tudo o nome da Assembléia
Legislativa como a Casa do povo mineiro, exemplo para o Brasil,
particularmente para nós, mineiros. Tenho certeza de que, a partir de
hoje, nós, parlamentares, teremos grandes avanços, acompanhando
efetivamente o desenrolar dos pronunciamentos.

Com o apoio dos colegas, protocolizamos a Emenda à Constituição n°
85. Fala-se em governo de transição e que o Prefeito precisa conhecer a
realidade do município, para saber o que governará durante quatro anos.
Fala-se também que aqueles que foram eleitos em outubro precisam de
fato conhecer a máquina administrativa.

Esse é o Governo de transição, tão cantado em prosas e em versos.
Onde está a lei que regulamenta a sua presença? Onde se encontra, na
Constituição, alguma lei específica ou algum decreto que regulamente a
presença da equipe de transição? Tem chegado ao nosso conhecimento
e ao dos senhores também que os Prefeitos derrotados na última eleição
têm criado aos Prefeitos eleitos os mais sérios obstáculos no que diz
respeito ao conhecimento da máquina administrativa. Aliás, os Prefeitos
deveriam deixar as suas Prefeituras como receberam, de acordo com a
sua responsabilidade, transparência e ética, principalmente, pelo dever
de administrador de dar sustentabilidade aos futuros governantes.

Está à minha frente o nosso caríssimo Prefeito Sidinho do Ferrotaco.
Homenageio V. Exa. porque me inspirou a terminar esse trabalho em que
estava empenhado por 30 a 40 dias. Na noite de ontem, conseguimos
concluí-lo, buscando efetivamente as condições legais e constitucionais
para a apresentação dessa proposta de emenda à Constituição do
Estado, dando garantia aos Prefeitos eleitos para, no mínimo, terem o
conhecimento do que terão para administrar.
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Mesmo derrotados, os Prefeitos têm, por picuinhas políticas, dificultado
indevidamente e injustamente o conhecimento das contas públicas.
Muitos estão dizendo: "minha Prefeitura, meu carro e meu pessoal". E os
Prefeitos eleitos não têm como efetivamente levar uma equipe de
transição para conhecer o balanço, as contas a pagar e, principalmente,
um modo de governar com austeridade, transparência e com a garantia
dos cofres públicos. Os Prefeitos têm encontrado muitas dificuldades.
Temos acompanhado a quantidade de ações, cautelares e nominadas,
nas comarcas do nosso Estado, buscando, para os Prefeitos eleitos, a
garantia da tutela jurisdicional, para que possam conhecer o
funcionamento da máquina administrativa. Aliás, deveria ser da
responsabilidade do Prefeito que sai transferir todas a contas a pagar,
mas não dispomos de um mecanismo para regulamentar e garantir a
presença do Prefeito eleito na Prefeitura, ao menos para que conheça as
suas contas e a máquina administrativa que governará por quatro anos
com a sua equipe de transição. Muitos fazem questão de deixar tudo
fechado a sete chaves, para que o Prefeito eleito encontre resistência e
dificuldade, principalmente com relação à folha de pagamento e restos a
pagar, tendo de entrar em uma administração sem saber de que terá de
cuidar. Como legisladores e fiscais da lei, não podemos deixar que essa
questão se perpetue, como acontece em Minas Gerais e no Brasil.

Com o apoio de todos os senhores, a Assembléia Legislativa inserirá
em sua Constituição um artigo para que os municípios dêem guarida aos
Prefeitos eleitos, a fim de terem conhecimento da administração de cada
cidade.

Não temos absolutamente nada nesse exato momento, a não ser
orientações de pareceres jurídicos que devem ser apresentados pelos
Prefeitos eleitos, a fim de que tomem conhecimento do que se passa.
Alguns Prefeitos, por picuinhas políticas ou por terem sido derrotados,
têm dificultado, e muito, a gestão dos futuros Prefeitos. Essa é a razão
maior da apresentação dessa proposta de emenda à Constituição: que os
eleitos tenham, no momento de transição, o direito de postular a presença
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da sua equipe não somente por bondade ou benevolência dos que saem,
mas por direito de conhecer a situação da Prefeitura, porque ninguém é
proprietário das contas públicas, é dono da administração.

Oferecemos esse incentivo legal aos Prefeitos para, com a sua equipe
de transição, terem o direito de conhecer o que se passa nas contas da
sua futura administração e do seu futuro governo, a fim de que, a partir de
l O de janeiro, possam governar com plenitude, com transparência e ética,
dentro do seu direito.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco (em aparte) - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, gostaria de parabenizá-lo por sua iniciativa. Muito me
honrou poder abonar essa proposta de emenda à Constituição.

Infelizmente nós, os Prefeitos eleitos que fazem parte desse estágio
probatório que vai de 3 de outubro a 31 de dezembro, sabemos e
estamos reconhecendo as dificuldades. Mas gostaria de me resguardar,
Deputado, e citar apenas a minha cidade, São João dei-Rei, porque
reconhecemos que cada Prefeito é um; que cada manifesto é um; e que
cada intenção é uma. Quero deixar bem claro que me basearei na
situação de São João dei-Rei.

Precisamos realmente de uma proposta de emenda à Constituição e
temos que salientar, Deputado, que deve ser algo maior, em nível federal.
Veja bem o que tem acontecido em minha cidade, em particular.

O Prefeito, ainda com a maioria da Câmara, tem criado editais de
licitação na calada da noite, para vender e rifar bens da Prefeitura, o que
poderia ter feito nos quase quatro anos de seu mandato, mas deixou para
fazer nesse período entre 3 de outubro e 31 de dezembro. Como
exemplo, Deputado, cito com muita tranqüilidade, que fizeram um edital
de licitação para vender o Departamento Autônomo de Agua. Nem sequer
me deram ou estão me dando a oportunidade de conhecer esse
departamento e tentar salvá-lo, mesmo que seja por sua história ou por
sua tradição. Contratamos advogados para tentar derrubar na justiça
esse edital de licitação. Considero isso um grande desrespeito não só
conosco, que vamos assumir, mas também, e acima de tudo, com a
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comunidade daquele município.
E não paramos por aí, nobre Deputado. Agora estão publicando um

edital que deve ser aberto no dia 9 de dezembro e que concede a
terceirização da folha de pagamento da Prefeitura Municipal para os
Bancos. Quer dizer, são Prefeitos que querem levantar dinheiro a todo
custo para cobrir rombos decorrentes de sua incompetência e de tantos
outros motivos que não sou capaz de mencionar no microfone desta
Casa do povo, desta Casa Legislativa.

Portanto, Deputado, é preciso, sim, moralizar essa questão do governo
de transição. Volto a repetir que não são todos os Prefeitos, mas refiro-
me à minha cidade. Quero enaltecer a sua iniciativa e dizer que não
podemos parar por aqui. Temos que estender essa proposta ao nível
federal para que haja uma lei que coíba a própria Câmara Municipal de
ficar conivente com o Prefeito e aprovar e votar leis e projetos que,
realmente, estejam de comum acordo com o Prefeito, atentando contra a
moralidade. Por isso é importante levantarmos essa bandeira em Minas e
no Brasil.

Também acredito que essa lei, a ser editada, nos proporcione uma
garantia do mínimo de transição. A Prefeitura de São João dei-Rei hoje
tem 2.400 funcionários. E uma empresa pública. Como um executivo
pode assumir, no dia 1" de janeiro e organizar essa empresa pública, que
é um município? Realmente temos que moralizar esse tipo de condição,
para que as pessoas tenham a oportunidade de, no mínimo, conhecer a
Prefeitura, fazer a previsão do que os Prefeitos vão pagar ou que não vão
pagar.

Estaremos assumindo em janeiro, então é preciso conhecermos
aquelas receitas, a fim de termos uma idéia se conseguiremos cumprir os
compromissos assumidos pelo Prefeito anterior.

A Lei de Responsabilidade Fiscal é morosa em seu cumprimento.
Dessa forma, os Prefeitos que não têm comprometimento com a
moralidade e que não respeitam a Lei Maior, máxima e suprema,
realmente irão responder, mas ao longo do tempo. Enquanto nós,
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Prefeitos eleitos, estaremos assumindo, no dia P de janeiro, só Deus
sabe o quê.

E um momento de transição, de organização do organograma da
Prefeitura, de valorização do funcionário público e de composição da
nossa equipe. Para isso, deveremos contar com o apoio do Ministério
Público e de ações populares que possam coibir esses editais de
licitação. Estamos perdendo tempo, e, com certeza, o município ficará
muito prejudicado num futuro próximo.

nalteço a sua iniciativa. Muito me honra abonar e avalizar sua
proposta de emenda à Constituição. Com certeza, seremos felizes nessa
grande empreitada. Muito obrigado e parabéns.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado Sidinho do
Ferrotaco. Confio na sua seriedade como homem público, que tudo irá
fazer em prol de seu município. No entanto, já tenho observado
resistências que o impedirão de conduzir a sua querida terra de São João
dei-Rei.

Tenha a certeza absoluta de que, por meio desse mecanismo, e
buscando o apoio do Governo Federal, esta Casa fará a sua parte em
prol dos 853 municípios, para que abusos não venham a ser cometidos.

A intervenção do Ministério Público se fará necessária para que o
Prefeito ainda responsável pela administração dê conhecimento da
situação do município ao Prefeito eleito. Assim, após a promulgação
dessa emenda, não será preciso buscar garantias junto ao Poder
Judiciário, pois teremos o remédio legal e o amparo necessário à
transparência e à garantia de uma transição com serenidade.

Estamos caminhando para um amplo debate. Há pouco conversava
com o Deputado Doutor Viana, para fazermos uma discussão com todos
os parlamentares, a fim de que tenhamos uma proposta bem fortalecida.
E preciso garantir os municípios, que são as "cellulas mater" do Estado,
não necessitando, assim, da intervenção do Poder Judiciário.

A nossa emenda consta do seguinte: (- Lê:)
"Nos dez dias seguintes ao conhecimento do resultado das eleições
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municipais, o Prefeito Municipal designará uma comissão de transição do
Governo, constituída dos responsáveis pelo controle interno, pelas
finanças e pela administração e pelos demais membros indicados pelo
Prefeito eleito, com vistas a promover o acesso às informações das
contas públicas, aos programas e aos projetos do Governo Municipal.
Irão ainda preparar os atos e as iniciativas do novo Prefeito, a serem
editados imediatamente após a sua posse.

Justificamos também o reflexo desse aspecto. O processo de transição
governamental exige que esse princípio irrenunciável seja plenamente
exercitado.

Assim, o passo que se segue à realização das eleições municipais
revela a necessidade de se propiciarem condições para que o candidato
eleito para o cargo de Prefeito Municipal receba de seu antecessor todos
os dados e informações necessários à implementação do programa do
novo governo, mediante demonstrativos, planilhas, leis, enfim, tudo que
consta nos arquivos do poder público municipal.

No momento em que se exige a superação de eventuais resquícios do
embate eleitoral, é fundamental que se restabeleçam critérios de
convivência harmônica e salutar, com vistas à criação de mecanismos
que tornem possível o acesso a todas as informações relativas à
administração pública municipal.

Surge, então, o procedimento consentâneo com o exercício da
democracia, qual seja a formação de uma equipe de transição, que visa a
propiciar condições para que o candidato eleito para o cargo de Prefeito
Municipal obtenha todas as precisas informações necessárias ao seu
futuro governo.

A formação da comissão de transição, que, com a aprovação da
presente proposta, passa a ser obrigatória, será um colegiado instituído
mediante ato normativo específico, revestido da atribuição de inteirar-se
do funcionamento e da dinâmica dos órgãos e das entidades que
integram a administração pública municipal. Deverá cuidar, ainda, da
preparação de todos os atos reservados à iniciativa do novo Prefeito
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Municipal, que deverão ser editados imediatamente após a posse.
Há outras razões, Sr. Presidente, que fizemos questão de apresentar

em nossa justificação, demonstrando, no Estado de direito, a
transparência, principalmente em cada município. A proposta é
necessária em vista dos resquícios do embate eleitoral e para evitar
polêmicas, impedindo, conseqüentemente, prejuízo à própria comunidade
e fazendo com que o Prefeito eleito tenha condições efetivas de conhecer
todo o mecanismo administrativo da Prefeitura que irá assumir.

O novo Prefeito, com esses mecanismos, terá conhecimento de todos
órgãos da Prefeitura na plenitude. Isso trará benefícios para a população,
em primeiro lugar, pela economicidade e, em segundo, pela transparência
das contas públicas, evitando, após tomada de posse, o uso da tutela
jurisdicional para garantir a nulidade de qualquer decreto ou ato
administrativo feitos ou realizados neste ínterim. Estamos acompanhando
dezenas e dezenas de Prefeitos que estão vendendo veículos,
caminhões, máquinas, trazendo ao futuro governante os mais sérios
prejuízos.

Essa proposta visa, principalmente, à transparência e tem como
chancela, em primeiro lugar, a ética e a moralidade pública. Que isso seja
iniciado por nós, mineiros, para termos a garantia, mediante a aprovação
dessa proposta, de que todos os municípios mineiros estarão cumprindo,
independentemente da cor partidária, seu dever quanto às contas
públicas; aliás, a administração pública é passageira, é efêmera, assim
como os partidos políticos e nossos mandatos. E necessário que
permaneça a transparência e o mecanismo capaz de garantir a
governabilidade para o futuro Prefeito.

São essas, Sr. Presidente, as nossas considerações. Temos a certeza
de que produziremos um grande debate, talvez até em nível nacional.
Digo isso porque fizemos uma pesquisa em nível nacional e tivemos
muita dificuldade em apresentar essa proposta; mas temos parecer de
constitucional istas dizendo que isso deveria vir no seio da Constituição do
Estado. Seria um meio legal para disciplinar a transferência de
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responsabilidade do Prefeito que sai para o que entra.
Acho que a Assembléia Legislativa sai na frente e dará uma grande

contribuição, como já tem dado, ao Brasil, em termos de austeridade e de
disciplina administrativa, principalmente de cada parlamentar.

São essas as minhas considerações. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.
• Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, público, nesta
oportunidade, cumprimento o Governador Aécio Neves, o Secretário de
Defesa Social e o Chefe de Polícia, Dr. Otto, pelo importante passo para
a melhoria da segurança na Capital, com a instalação da nova Seccional
Leste. Há muito, essa unidade policial precisava ser reestruturada, pois,
além de gerar grande insegurança, era um dos depósitos de presos mais
insalubres e tristes, expondo os presos a condições vergonhosamente
desumanas. Sabemos que não é assim que conseguiremos recuperar
nossos encarcerados.

As novas e modernas instalações da Seccional Leste, inaugurada
anteontem, no Bairro Floresta, darão suporte à primeira unidade da
Polícia Civil, que atuará exclusivamente na investigação de crimes. A
promessa da cúpula da Polícia Civil é que a unidade resgatará a função
original da delegacia de policia, que, a princípio, era a de investigar,
função de polícia judiciária, mas que acabou se desvirtuando. Nossas
delegacias foram transformadas em porões de presos, e os nossos
policiais, em babás de reclusos, como costumam dizer.

Infelizmente, não posso igualmente comemorar a conquista de
melhorias para a 36a Seccional do Barreiro. Há anos, a comunidade
dessa região pede providências ao Prefeito e ao Governador. Seus
empresários, lideranças e políticos somaram esforços para recuperar e
ampliar o CERSAM, e a 36 Delegacia mudará para a Av. Sinfrônio
Brochado, onde dará melhores condições de trabalho aos policiais.
Assim, a comunidade estará mais bem-servida.
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No ano passado, tivemos a alegria de conseguir um plantão de 24
horas para a Delegacia. Registro a presença nessa seccional do Dr.
Sebastião, atuante Delegado de Polícia, que realiza um trabalho social
muito bom na região; mas, por enquanto, aquela unidade policial está
longe do ideal para atender satisfatoriamente àquela comunidade.

Hoje as regiões do Barreiro e de Venda Nova sofrem com tanta
insegurança, porque a bandidagem está à solta, o povo, preso, e a
policia, às vezes, sem condições de executar o seu trabalho.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Célio Moreira,
obrigado. Somo as minhas palavras às de V. Exa. quanto às
congratulações ao Governador Aécio Neves por mais essa ação efetiva
na área de segurança pública para o combate à criminalidade em Belo
Horizonte e no Estado. Destaco que ontem chegou a esta Casa a
mensagem do Governador Aécio Neves com o projeto de lei que concede
reajuste de 10% aos servidores da área de segurança: Polícias Civil e
Militar, Corpo de Bombeiros e Agentes Penitenciários. Além desses 10%,
há o reajuste de 10% de periculosidade e de 4%, que entrará em vigor
em julho de 2005, extensivo aos servidores inativos e aos que estavam
na reserva até 2003. Mais uma vez, o Governador demonstra
sensibilidade para com o servidor público, cumprindo o compromisso que
assumiu com o servidor de reajustar o salário.

Deputado Célio Moreira, V. Exa. deve ter lido uma notícia veiculada há
alguns dias de que o Governador Aécio Neves resgatará o direito do
servidor de Minas Gerais de receber o pagamento até o dia 5 de cada
mês. Isso é extremamente significativo. Quando o servidor recebia nos
dias 10, 15 ou 20, muitas vezes precisava cobrir esse período com
cheque especial ou se valer de outros métodos e caminhos. Isso diminuía
o seu salário, pois os empréstimos vinham com juros.

Além do mais, neste ano, o Governo resgatará para 11 mil servidores o
pagamento dos débitos a que têm direito e completará 14 mil servidores
até o primeiro semestre de 2005.

Além do ajuste do déficit zero e de acertar as contas do Estado, o
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Governador não descuidou dos seus compromissos com os servidores.
Quase todos os planos de cargos devem ser votados no final deste ano.
No início de 2005, provavelmente será promulgada a lei remuneratória
com a tabela. Dessa maneira, o Governador completa o ciclo do processo
de valorização do servidor. Quando mostramos na lei que o reajuste do
servidor está vinculado ao crescimento da receita do Estado, muitos
acreditaram que era uma maneira de escamotear, de esconder e de fugir
da responsabilidade.

Minas Gerais, pela competência do Secretário de Fazenda, aumentou
em 17% a receita de ICMS. Isso significa que batemos todos os recordes
nacionais. A lógica é a da competência e da valorização do servidor que
se interesse pelo bom funcionamento do Estado. Ampliando a receita, ele
aumenta o próprio salário.

Deputado Célio Moreira, obrigado, e me desculpe de tomar o seu
tempo.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Deputado Miguel Martini.
Cumprimento-o, porque o Governo do Estado está fazendo excelente
trabalho e, na pessoa do Dr. Agílio Monteiro, promete inaugurar mais 7
presídios em 2005, desembolsando R$30.000.000,00.

O Governador prometeu ainda que, a partir de 2005, pelo menos uma
companhia independente da Polícia Militar será instalada na região do
Barreiro. Na verdade, um batalhão da PM atenderia bem melhor à região,
incluindo lbirité, Brumadinho, Mário Campos, etc. Infelizmente, o
Comandante do 50 BPM não está concordando muito com essa idéia,
nem com esse pedido, nem com o compromisso assumido pelo
Governador. Ele julga isso desnecessário. Em parte, até concordo com
ele. E preciso reequipar, providenciar mais recursos humanos para a 11a
e a 12 Companhias. Podemos conseguir os recursos humanos, mas é
fundamental a implantação de uma companhia independente, que terá
recursos próprios, mais viaturas e mais policiais, pois aquela região é
praticamente uma cidade. Se o Barreiro fosse emancipado, seria a 8
maior cidade do Estado. A 36 Seccional vem funcionando precariamente,
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os policiais não têm as mínimas condições para trabalhar e as pessoas
têm dificuldade na hora de procurar a Seccional. Portanto, a comunidade
do Barreiro, os empresários e as lideranças uniram-se para recuperar um
prédio da Prefeitura, onde funcionará a 36S Delegacia.

Sei que poderemos contar com o apoio do Governador, do Chefe da
Polícia civil, Dr. Otto, do Secretário, Desembargador Lúcio Urbano, e do
Secretário Adjunto Luís Flávio Sapori, que esteve no Barreiro e percebeu
essa necessidade. No Bairro das indústrias não há uma delegacia ou
uma companhia. A 361 Seccional está instalada no Barreiro de Baixo, a
21 Companhia, no Vale Jatobá, e a lia, no Conjunto Teixeira Dias, o que

não atende à demanda.
Mas voltando à Seccional Leste, o Secretário Adjunto de Defesa Social,

Luís Flávio Sapori, explica que a delegacia foi construída sob nova
concepção, na forma de execução do trabalho policial, que visa,
principalmente, liberar as equipes da guarda de detentos e melhorar o
atendimento à população. Esse é o novo modelo. Ou seja, trata-se de
delegacia sem carceragem, que possibilitará aos policiais uma nova
maneira de fazer segurança, com uma nova rotina diária, melhores
condições de trabalho e novo fluxo de informação. E simbólica para
mostrar o rumo da modernização da polícia.

O Secretário Adjunto ressalta também que há um projeto, cujo objetivo
é fazer com que todas as seis delegacias seccionais de Belo Horizonte
funcionem da mesma maneira. Acredita, ainda, que, pelo menos a médio
prazo, essa forma de trabalho da polícia resultará na redução dos índices
de violência na Capital. A polícia, que já conseguiu estabilizar os índices
de criminalidade, voltar-se-á exclusivamente para as investigações. Com
os policiais liberados da guarda de presos, as investigações serão
agilizadas, reduzindo-se, assim, a impunidade.

Hoje, as Divisões de Crime contra o Patrimônio e de Tóxicos e
Entorpecentes ainda abrigam grande número de presos. Das 24
delegacias distritais, apenas 6 possuem carceragem. Faço referências à
6a Delegacia do Horto e à 14 a do Alípio de Meio.
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O Chefe de Gabinete da Polícia Civil, Delegado Jésus Trindade Barreto,
salienta que, além de liberar os policiais da guarda de detentos, a nova
delegacia terá estrutura para oferecer melhor atendimento ao cidadão. Ou
seja, terá diferente forma de recepção, contará com aproximadamente 50
computadores. Ademais, oferecerá atendimento à mulher e ao jovem.
Esse é o modelo de segurança que o Governador, por meio da integração
da polícia com o Corpo de Bombeiros, quer oferecer ao Estado.

O Governador, os Secretários e os Delegados sabem das dificuldades.
Como já foi divulgado, o Governo de Minas Gerais volta a pagar em dia,
antecipa para o dia 10 o pagamento do décimo-terceiro. Hoje, este
Estado está diferente, visto que o Governador conhece as carências da
população. Certamente, com o aumento da arrecadação, a partir de 2005
Minas Gerais terá mais segurança, saúde, saneamento e infra-estrutura.
Conforme disse o companheiro Deputado Miguel Martini, encontra-se
nesta Casa um projeto que visa dar aumento aos policiais civis, militares
e bombeiros.

Prometeu e está cumprindo, e acredito na palavra do Governador Aécio
Neves. Eu, como Deputado majoritário da região do Barreiro, já falei para
o Governador sobre a insegurança dessa comunidade. Ele pediu-me um
pouco de paciência, dizendo, no primeiro semestre, que, até o final do
ano, o Estado estaria saneado e que tinha compromisso com a região do
Barreiro. Essa região e este parlamentar estão na expectativa de ver
concluídas as obras das dependências da 36a, que, no dia 14, de 14 às
16 horas, será inaugurada, com a entrega do prédio, objeto de parceria
entre o Governo Municipal e a iniciativa privada, o que dará mais
condições aos policiais e um melhor atendimento à população.

Essa é nossa preocupação e nosso sonho. E objetivo do Governador do
Estado de Minas Gerais equipar todas as seccionais. Com  a integração
das Polícias Militar e Civil, com certeza o Governo economizará e a
população sairá ganhando.
Parabenizo o Dr. Otto, o Desembargador Lúcio Urbano, o Professor

Adjunto Sapori, os Delegados e os policiais, que têm lutado, na medida
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do possível, para proporcionar segurança à população, que clama todo
dia por isso. São projetos dessa natureza que a população do Estado de
Minas Gerais aplaudirá. Muito obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
P Fase

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

passa à 2 a Parte da reunião, com a 1 3 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
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião o

Requerimento n° 2.656/2004, apreciado na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã.

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 3.785 e 3.786/2004, da Comissão de Segurança Pública, e 3.787 a
3.789/2004, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins
do art. 104 do Regimento Interno.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Educação (2) -
aprovação, na 22a Reunião Ordinária da 2 a Sessão Legislativa Ordinária
da isa Legislatura, dos Projetos de Lei n o

s 1.860, 1.864, 1.865 e
1 .885/2004, do Governador do Estado, 1 .889/2004, do Deputado Rêmolo
Aloise, 1.894/2004, do Deputado Doutor Viana, e dos Requerimentos nos
3.376/2004, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 3.380/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.388 a 3.391/2004, da Comissão de
Direitos Humanos, 3.439/2004, do Deputado André Quintão, 3.45712004,
do Deputado Gustavo Valadares, 3.462/2004, do Deputado Doutor Viana,
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3.495/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, 3.496/2004, do Deputado
George Hilton, 3.497/2004, do Deputado Leonardo Moreira, 3.556/2004,
do Deputado George Hilton, 3.578/2004, do Deputado Weliton Prado, e
3.588/2004, do Deputado Sebastião Helvécio; e aprovação, na 23
Reunião Ordinária da 2 Sessão Legislativa Ordinária da i sa Legislatura,
do Requerimento n° 3.631/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de
Assuntos Municipais - aprovação, na 218 Reunião Ordinária da 2 a Sessão
Legislativa Ordinária da isa Legislatura, dos Requerimentos n°5
3.594/2004, 3.596 a 3.605/2004 e 3.632 a 3.635/2004, do Deputado
Doutor Ronaldo, 3.610/2004, do Deputado Leonardo Moreira, 3.629/2004,
da Comissão de Segurança Pública, 3.636 e 3.637/2004, do Deputado
Arlen Santiago, e 3.645 a 3.662 e 3.669/2004, do Deputado Arlen
Santiago; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 3P Reunião
Ordinária da 2a Sessão Legislativa Ordinária da 15 Legislatura, dos
Requerimentos n

o
s 3.382/2004, da Comissão Especial da Silvicultura, e

3.643/2004, da Comissão Especial da Fruticultura; de Segurança Pública
- aprovação, na 21' Reunião Ordinária da 2 Sessão Legislativa Ordinária
da isa Legislatura, do Requerimento n° 3.576/2004, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro; do Trabalho (2) - aprovação, na 23 a Reunião
Ordinária da 2a Sessão Legislativa Ordinária da isa Legislatura, dos
Projetos de Lei nos 1.783/2004, do Deputado Sebastião Helvécio,
1.817/2004, do Deputado Bonifácio Mourão, 1.821 e 1.880/2004, da
Deputada Ana Maria Resende, 1.841, 1.870 e 1.901/2004, do Deputado
André Quintão, 1.843/2004, do Deputado Márcio Passos, 1.850/2004, do
Deputado Adalclever Lopes, 1.851/2004, do Deputado Gil Pereira,
1.852/2004, do Deputado Paulo Piau, 1.881/2004, do Deputado Célio
Moreira, 1.887/2004, do Deputado Ivair Nogueira, 1.888/2004, do
Deputado Miguel Martini, 1.890/2004, da Deputada Maria Olívia,
1 .896/2004, do Deputado Mauri Torres, 1.900/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 1.902/2004, do Deputado Doutor Viana, e dos
Requerimentos n

o
s 3.27612004, do Deputado Doutor Viana, 3.299/2004,

do Deputado André Quintão, 3.334/2004, da Comissão de Participação
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Popular, 3.356 e 3.357/2004, do Deputado Miguel Martini, 3.377/2004, da
Deputada Ana Maria Resende, 3.38712004, da Comissão de Direitos
Humanos, e 3.453/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e aprovação,
na 24a Reunião Ordinária da 2 a Sessão Legislativa Ordinária da isa
Legislatura, do Projeto de Lei n° 1.819/2004, do Deputado Alberto Bejani,
e dos Requerimentos n

o
s 3.585/2004, do Deputado André Quintão, e

3.607/2004, do Deputado Doutor Viana; de Transporte - aprovação, na
21 a Reunião Ordinária da 2a Sessão Legislativa Ordinária da isa
Legislatura, dos Requerimentos n

o
s 3.546/2004, do Deputado Leonardo

Moreira, 3.553/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.579 a
3.583/2004, do Deputado Dimas Fabiano, 3.584/2004, do Deputado
Doutor Viana, e 3.609/2004, do Deputado Jayro Lessa; de Administração
Pública - aprovação, na 20a Reunião Extraordinária da 2 a Sessão
Legislativa Ordinária da isa Legislatura, dos Requerimentos nos
3.460/2004, do Deputado Dilzon Meio, 3.479/2004, do Deputado
Leonardo Moreira, 3.573/2004, do Deputado George Hilton, 3.577/2004,
do Deputado Rogério Correia, 3.592/2004, 3.611 a 3.626/2004, do
Deputado Leonardo Moreira, 3.627/2004, do Deputado Paulo Piau, e
3.665/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Participação Popular
- aprovação, na i oa Reunião Extraordinária da 2 a Sessão Legislativa
Ordinária da 15a Legislatura, das Propostas de Ação Legislativa n os 255,
274, 278, 279, 280, 281, 316, 318 a 321, 324, 327, 330, 331, 335, 336,
338, 339, 341 a 345, 348, 349, 351 a 353, 355, 357, 360, 366, 373 a 375,
378, 382, 385, 388, 397, 400, 402 a 404, 409, 415, 418 e 426/2004, de
autoria popular, e rejeição das Propostas de Ação Legislativa n os 276,
317, 389, 390, 395, 396, 398, 399, 401, 416 e 417/2004, de autoria
popular (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do

inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da Deputada
Manha Campos, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei
n°1.611/2004, e Gilberto Abramo (2), solicitando a inclusão em ordem do
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dia dos Projetos de Lei n°s 875/2003 e 1.455/2004; e, nos termos do
inciso VII do art. 232, c/c o art. 141 do Regimento Interno, requerimento
do Deputado Célio Moreira, solicitando a inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei n° 1.822/2004.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Segurança Pública,

solicitando que o Diretor do Departamento Penitenciário Nacional -
DEPEN - forneça as seguintes informações: confirmação ou não da
existência de convênios em aberto entre o Estado e o Fundo
Penitenciário Nacional, por intermédio do DEPEN, e a discriminação dos
eventuais convênios e pendências existentes; as providências tomadas
pelo DEPEN para sanar impropriedades relativas ao eventuais convênios
em aberto; a existência ou não de processos para a realização de novos
convênios ou aditamentos aos convênios em andamento; e a posição do
DEPEN em relação aos processos porventura iniciados. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Corte Interamericana de Direitos Humanos cópia do
Inquérito Policial n° 428/2004, que contém graves violações aos direitos
humanos, para que examine a admissibilidade dos casos nele relatados.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-
se.

Requerimento da Comissão de Turismo, solicitando seja encaminhado
ofício ao Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais - FIEMG -, solicitando-lhe a inclusão de um representante da
Agência de Desenvolvimento Integrado do Sul de Minas - ADISMIG - nas
comitivas de viagens internacionais de negócio a serem criadas a partir
desta data por aquela instituição em parceria com o Governo do Estado.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-
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se.
Requerimento da Deputada Ana Maria Resende, solicitando às

Indústrias Siderúrgicas que utilizam carvão vegetal do Norte de Minas e a
seus funcionários que destinem aos Conselhos Tutelares da Criança e do
Adolescente da região parte do Imposto de Renda devido. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua
vez, requerimentos dos Deputados Adaiclever Lopes, solicitando que o
Projeto de Lei n° 1.672/2004 seja distribuído à Comissão de Transporte;
Domingos Sávio e outros, solicitando a inclusão em ordem do dia da
Proposta de Emenda à Constituição n° 62/2003; e Leonardo Moreira (4),
solicitando a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei n os 1.795,
1.797, 1.798 e 1.799/2004 (Cumpra-se.).

O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.665/2004, da Comissão de
Saúde, em que solicita ao Conselho de Secretários Municipais de Saúde -
COSMES - e à Secretaria de Saúde - SES - informações relativas aos
investimentos "per capita" realizados pela Programação Pactuada e
Integrada-PPI-do Estado. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento n° 2.665/2004 na forma do
Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 2.677/2004, da Comissão de Segurança Pública, em
que solicita ao Secretário da Fazenda o envio a esta Comissão de cópias
de documentos relativos à arrecadação e à aplicação das taxas
destinadas à segurança pública no exercício de 2003. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.68912004, da Comissão de Saúde, em que solicita
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ao Secretário da Saúde informações acerca da implantação do Cartão
SUS. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.746/2004, da Comissão de Segurança Pública, em
que solicita ao Secretário de Defesa Social o envio a esta Comissão de
informações referentes aos valores repassados àquela Secretaria pelo
Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública, no
período que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.96212004, da Comissão de Segurança Pública, em
que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social
pedido de informações sobre os responsáveis pelas aquisições de
suprimentos utilizados em todas as penitenciárias e cadeias públicas do
Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo n° 1 que apresenta. Em votação, o
Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado o Requerimento n° 2.962/2004 na forma do Substitutivo n° 1.
Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com a palavra, o
Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, senhoras e senhores que
nos acompanham pela TV Assembléia, imprensa, desta tribuna,
trataremos de alguns assuntos. Primeiro, farei um pequeno retrospecto. O
Poder Legislativo de Minas Gerais passou por um processo muito
violento, durante um tempo bastante longo, em que a sociedade mineira,
diante de tudo que era noticiado, passou a exigir uma nova atitute deste
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Poder e dos seus parlamentares. Naquele momento, apesar de ter doído
bastante, consideramos necessária a pressão da sociedade, ou seja, do
instituído sobre o poder instituído. O Poder Legislativo, depois de uma
reflexão, promoveu as mudanças necessárias para se adequar à
legislação vigente e para resgatar a sua credibilidade pública.

Neste momento, destaco o trabalho da Mesa, liderada pelo Presidente
Mauri Torres, que, com muita austeridade, reduziu substancialmente as
despesas, adequou o Poder Legislativo à nova legislação referente ao
subteto e proporcionou transparência à. sociedade. Podemos dizer que o
Poder Legislativo fez o seu para-casa, resgatando a sua credibilidade
diante de todos os mineiros. Cada mineiro ou cada brasileiro podem
acompanhar a execução orçamentária do Poder Legislativo, pois tudo
está à disposição. A legislação foi absolutamente ajustada à realidade da
legislação vigente. Mais do que isso, mostra-se ao cidadão o que ocorre
aqui. Os supersalários foram controlados, e, apesar de toda a pressão
contrária, o Poder Legislativo de Minas Gerais, mesmo podendo gastar
3% do orçamento com a folha de pagamento, está gastando em torno de
2,7%. Isso dá a nós, membros deste Poder, a autoridade moral para
exigir que o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas
façam o mesmo, ou seja, apliquem a lei referente ao subteto em seus
órgãos e se ajustem à Lei de Responsabilidade Fiscal, porque nenhum
cidadão, órgão nem Poder deste Estado têm autorização para não
cumprir a lei.

De acordo com essa lógica, enfrentamos este momento.
Acertadamente, o Poder Legislativo resgatou uma das suas grandes
prerrogativas: não conceder suplementação automática a nenhum Poder
nem órgão.

Isso obriga os outros Poderes e os outros órgãos a respeitar o
orçamento e a se ajustarem à Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso,
para cada orçamento, o Poder Legislativo tem a responsabilidade de
definir as prioridades e, acima de tudo, de velar pelo cumprimento da
legislação vigente.
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É isso que o Poder Legislativo está vivendo. No momento de
concedermos ou não uma suplementação orçamentária, precisamos
exigir que os Poderes e os órgãos que a solicitam demonstrem a nós,
parlamentares, e a este Poder por que não estão se adequando àquilo
que foi aprovado no orçamento, se essa despesa se justifica ou não, se
está dentro dos limites legais ou se os está superando.

Sabemos que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça estão acima
dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal; por isso o Poder
Legislativo, quer seja por parte dos Deputados que apóiam o Governo,
quer seja por parte dos que compõem a Oposição, une-se para cumprir o
seu dever constitucional, a sua obrigação, a sua responsabilidade de
legislar e fiscalizar.

E isso que estamos fazendo. Queremos, sim, dar condições para que
os Poderes e os órgãos exerçam bem as suas funções, mas também
queremos exigir o cumprimento de toda a legislação. Não dá para aceitar
que o Poder Executivo cumpra o seu papel, faça o seu sacrifício, reduza
as suas despesas e se ajuste à Lei de Responsabilidade Fiscal; que o
Poder Legislativo de Minas faça o seu sacrifício, proceda aos cortes,
ajuste-se à lei do subteto e cumpra à Lei de Responsabilidade Fiscal, ao
passo que o Poder Judiciário, que é aquele que deve zelar pela
Constituição e pelas leis, e o Ministério Público a descumpram.

Este é o momento de este Poder cumprir o seu dever constitucional.
Nenhum de nós tem o direito de abrir mão dessa obrigação. Hoje
estamos muito satisfeitos, porque percebemos que todas as Lideranças
deste parlamento estão coesas em cumprir o seu dever. Fizemos o nosso
para-casa e exigimos que os outros também o façam.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Miguel Martini,
quero cumprimentá-lo e unir a V. Exa. a minha voz, o meu entendimento.
Mais do que nunca, o povo brasileiro exige transparência absoluta do
poder público. Temos o dever de responder, de forma altiva, correta e
ética, a essa exigência dos novos tempos de que o poder público atue
com transparência, seriedade e probidade.
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Com certeza, é motivo de alegria para nós, que estamos no primeiro
mandato, estar ao lado de Deputados como V. Exa., que tem uma
experiência brilhante e que sempre lutou pela causa da transparência na
gestão do que é público e pela moralização em todos os sentidos, mas
isso passa, inevitavelmente, pela questão dos limites dos tetos salariais.

O nosso Governador deu um exemplo brilhante reduzindo o próprio
salário para estabelecer um teto que o permitisse fazer a redução de
gastos no Estado, o que possibilitou aos que ganham menos ter
esperança de aumento salarial. Hoje todos sabem que o teto de salário
do Executivo no Estado de Minas Gerais, projeto aprovado nesta Casa,
do qual tive a honra de ser relator, é R$10.500,00.

E também a Assembléia Legislativa, por iniciativa do Presidente,
Deputado Mauri Torres, e da Mesa prontamente cumpriu a determinação
constitucional e estabeleceu um teto para o salário de um Deputado
Estadual. E bom que se diga, a bem da transparência, que o teto é
R$13.380,00.

Esse é, portanto, o salário, mas pode haver algum adicional, que se
somará ao salário de R$13.380,00, brutos. Naturalmente ainda será
descontado o Imposto de Renda de 27,5% e a contribuição
previdenciária. Esse é o teto, o salário bruto, que deve ser respeitado por
esta Casa Legislativa.

V. Exa., com muita propriedade, fala a voz do povo, que exige que
todos os Poderes respeitem esse princípio constitucional, pois ele
também é um princípio da transparência. E inaceitável viver em um País
com marajás, pessoas que ganham R$30.000,00, R$40.000,00 e
R$50.000,00 do dinheiro público, como se isso fosse normal e correto.
Pelo contrário, é inaceitável.

O teto constitucional tem de ser posto em prática em todos os Poderes,
porque ele traz conseqüências positivas para toda a população. Ele
moraliza e, mais que isso, é um dos instrumentos para se buscar o
equilíbrio fiscal que o nosso Governador acaba de anunciar para Minas e
para o Brasil; mas o resultado ainda está por vir. O que o Governador
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deseja é ter as condições adequadas para se fazer políticas sociais e de
desenvolvimento. E, diga-se de passagem, isso já está sendo feito da
melhor maneira, ou seja, por meio da valorização do servidor público.

O servidor público, há mais de uma década, não sabia o que era
receber o 130 salário em uma única parcela e em dia; mas agora, no dia
10, receberá em parcela única. Além disso, vinha recebendo de forma
escalonada, o que significa perda salarial, porque a conta de luz ou
qualquer outra não vêm de forma escalonada. Como pode uma pessoa
trabalhar um mês e receber o seu salário somente no final do outro mês?
Era assim que ocorria; no entanto, passará agora a receber no quinto dia
útil.

Deputado Miguel Martini, concluindo o meu aparte, aproveito para
registrarem um voto de louvor ao Governador Aécio Neves, por ter
mostrado sensibilidade nessa questão. Ele conseguiu o equilíbrio fiscal e
tomou a iniciativa de fazer algo que o Estado já deveria estar fazendo há
muito tempo. O Governador Aécio só não fez no primeiro dia de Governo,
porque não tinha como pagar as chamadas verbas retidas.

A Comissão de Administração Pública debateu esse assunto em
audiência pública. Fomos até o Secretário Anastasia fazer vários apelos,
e ele nos informou, de forma clara, que essa era uma prioridade do
Governador: pagar aos servidores; mas antes seria preciso equilibrar os
caixas. Nada adiantaria pagar as verbas retidas, se os salários dos
servidores ficassem atrasados. Daí, a necessidade do equilíbrio fiscal.

O Governador encontrou o equilíbrio fiscal e valorizou o servidor
público. Além de pagar o 130 salário em dia, acabando com a escala de
pagamento, agora também começará a pagar a todos aqueles que têm
até R$3.000,00 de verba retida para receber. Essa pagamento será feito
juntamente com o salário de dezembro. A maioria dessas pessoas são
professoras aposentadas, servidoras que dedicaram sua vida ao Estado e
que têm um direito trabalhista líqüido e certo nas mãos do Estado. O
salário é uma verba alimentar, um dinheiro necessário no dia-a-dia do
cidadão. E o Governador, logo que equilibrou as finanças, se lembrou do
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servidor, o que é um bom sinal.
Tenham a certeza de que, no ano que vem, o Governador nos ajudará a

fortalecer as ações nas áreas da saúde, da educação e do meio
ambiente. Além disso, dará aos servidores uma tabela adequada, que
possibilitará um aumento salarial. Esse é o sonho de todo servidor
público, que há mais de uma década não tem nenhum reajuste.

Parabéns, Deputado Miguel Martini, pelo seu pronunciamento. Temos a
convicção de que o Governador Aécio Neves chega à metade de seu
mandato, mostrando que está no caminho certo. Assim, é preciso
caminharmos ao seu lado, para que Minas Gerais encontre o
desenvolvimento e seja o melhor Estado para se viver. Essa é a proposta
do Governador. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Muito obrigado, Deputado Domingos Sávio.
Queremos, neste orçamento, que o Poder Judiciário, o Ministério

Público e o Tribunal de Contas se ajustem ao subteto e à Lei de
Responsabilidade Fiscal. Mais do que isso, o requerimento, assinado por
mim e pelo Deputado Rogério Correia, solicita que haja uma reunião
especial em que todos os Poderes e órgãos do Estado estejam aqui na
Assembléia Legislativa, mostrando para a sociedade os seus
contracheques, quanto cada um ganha, quanto devem ganhar, para que
a sociedade mineira também possa tomar conhecimento desses fatos e
controlar o poder público.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Nobre Deputado Miguel
Martini, parabenizo V. Exa. não só pela abordagem desse tema, que é
muito importante que seja daqui abordado e é também importante para o
Estado de Minas Gerais e para o nosso povo, mas também pelo
brilhantismo de V. Exa.

Hoje, inclusive, a imprensa deu destaque a uma notícia que diz que a
Oposição e o Governo estão juntos, referindo-se ao consenso que V.
Exa. aborda. Isso é o que eu e o Partido dos Trabalhadores pensamos.

E importante que exista esse consenso e que se dê nos pontos que
julgo importante. E claro que não nos pontos referidos aqui pelo
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Deputado Domingos Sávio. Já tive oportunidade de dizer que as verbas
retidas pelo Governador Eduardo Azeredo teriam que ser pagas um dia.
Eram dívidas do Estado e, portanto, teriam que ser pagas. O ex-
Governador Itamar Franco pagou uma parcela desse confisco feito pelo
ex-Governador Eduardo Azeredo e, agora, o atual Governador retomou o
pagamento, depois de tê-lo interrompido; interrupção que não deveria ter
ocorrido. Está fazendo, portanto, a sua obrigação. Ao lado dessa
obrigação, faz uma grande propaganda, principalmente do pagamento do
13° salário em dia. São obrigações do Governo. Por outro lado, não
resolve outras questões, como pagar um piso salarial de R$212,00 para
as professoras primárias.

São divergências que estamos apenas apontando e dizendo que não há
concordância entre mim e o Deputado Miguel Martini, tampouco com o
que disse o Deputado Domingos Sávio.

Há, queria ressaltar, uma concordância muito grande com relação à
cobrança que estamos fazendo ao Poder Judiciário, ao Ministério Público
e ao Tribunal de Contas no que concerne a duas questões: a implantação
do subteto salarial, pelo Poder Executivo, com a aprovação desta Casa
Legislativa, e aqui nesta Casa, o que é algo pioneiro no País. A Câmara
dos Deputados não se adequou, ainda, ao subteto nacional; o Supremo
Tribunal já o fez. Essa corte, mesmo não tendo julgado o mérito da
questão, estabeleceu como maior salário do STF o valor estabelecido na
emenda constitucional. Assim, nenhum deles ganha mais de
R$21.000,00, se não me engano.

O Deputado Miguel Martini - São R$1 9.000,00. Estão tentando chegar a
R$21.000,00.

O Deputado Rogério Correia - Então, R$119.000,00. Além disso, nenhum
funcionário ganha salário superior a esse teto estabelecido pela
Constituição, mesmo que não tenha ainda sido julgado o mérito. E
evidente que, respeitando o que foi aprovado pelos Deputados, a
Constituição vale, a não ser que esse artigo seja julgado inconstitucional.
Se não foi, está valendo.
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Assim, muito me admira os Desembargadores responderem que a
questão esta' sub judice". Ora, tem que estar aplicado. Se depois o
Supremo disser que não tem validade o subteto, é outra história.
Enquanto o Supremo não disser isso, vale a Constituição aprovada pelos
Deputados Federais e pelos Senadores. Não acredito em
desconhecimento de causa pelos Desembargadores. Acho que, de fato,
não querem cortar algo que a própria Constituição obriga. Esse teto foi
estabelecido tanto no Legislativo quanto no Executivo mineiro. E preciso
que isso seja feito nos outros Poderes, até porque estão fora da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Portanto, fazer essa emenda orçamentária e apresentá-la ao nosso
relator, Deputado Antônio Carlos Andrada, é uma obrigação nossa.

Como abordamos isso hoje no Colégio de Líderes, quero comunicar aos
Deputados e aos nossos telespectadores que o Deputado Miguel Martini
e eu ficamos responsáveis por apresentar uma proposta ao relator, em
nome do Colégio de Líderes, adequando o Tribunal de Contas, o
Ministério Público, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Alçada à Lei de
Responsabilidade Fiscal e ao subteto.

Espero elaborar essa proposta até a semana que vem, para que,
consensualmente, esta Casa a aprove. Considero necessário que o
Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Ministério Público peçam
suplementação orçamentária, assim como o Poder Executivo e esta
Assembléia Legislativa. E nosso papel fiscalizar. Acredito que isso deve
ser mantido na emenda que apresentaremos de comum acordo, com os
Líderes desta Casa, e que posteriormente poderá ser ratificada pelo
Plenário.

Portanto parabenizo V. Exa. pelo assunto apresentado.
O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Rogério Correia. Sem

dúvida, suas palavras enriquecem o meu pronunciamento. No momento
em que está em jogo a questão ética, legal e moral, o Poder Legislativo,
com a autoridade de ter feito o dever de casa, une-se para exigir o ajuste
de outros Poderes e órgãos que não estão cumprindo as exigências
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legais.
Então, apresentaremos essa emenda, com a qual, tenho certeza, o

Colégio de Líderes está de acordo. V. Exa. se referiu a algo sobre o qual
temos falado há tempos e que o Poder Legislativo já resgatou O
Legislativo não tem o direito de conceder suplementação automática a
nenhum Poder, porque é nosso dever avaliar quais são as prioridades,
sua aplicação e fiscalizar a execução orçamentária. Quando
autorizávamos a suplementação orçamentária, dávamos um cheque em
branco para que os Poderes e os órgãos fizessem o que quisessem, para
gastar além do que previa a legislação e o orçamento.

Parabenizo a Mesa, o Colégio de Líderes e o Poder Legislativo, que
cumprirá definitivamente o seu papel constitucional. Interessa-nos que o
Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário tenham a
estrutura necessária para prestar o serviço exigido pela sociedade,
atendendo à obrigação constitucional. Não estamos falando em diminuir
as verbas, mas em racionalizar as despesas a fim de que sobrem
recursos. O Governador Aécio Neves demonstrou que temos de gastar
menos com o Governo para gastar mais com o cidadão. Essa é a
proposta. Queremos que os Poderes e os órgãos gastem menos, apenas
o necessário, para que funcionem; assim, sobrará recursos para gastar
com o que gerará mais benefícios ao cidadão. Ninguém está autorizado a
descumprir a lei neste País.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Miguel Martini, creio que
os Poderes Legislativo e Executivo de Minas Gerais deixam uma grande
lição. E possível fazer uma gestão competente, especialmente no que diz
respeito ao que V. Exa. aborda desta tribuna: gastar os recursos públicos
com o que é mais importante.

Tive a oportunidade e a honra de participar deste Governo. Ocupei uma
secretaria que praticamente englobava outras três anteriores: Secretaria
de Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente;
Secretaria de Esportes e Secretaria Adjunta de Direitos Humanas. Havia
também duas autarquias - ADEMG e UTRAMIG -, 14 Conselhos e a
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Subsecretaria Antidrogas, uma inovação do Governo Aécio Neves. Além
disso, havia o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, cujo
Presidente era o Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes.

Foi um tempo de muito trabalho. Fui também escolhido por meus
colegas Secretários de todo o Brasil para ser o Presidente do Fórum de
Secretários de Assistência Social. Todos os colegas Secretários
trabalham muito, mas houve um enxugamento da atividade-meio.

Não há mais a figura do Chefe de Gabinete, da Diretoria de
Planejamento Jurídico e de Comunicação quando se extinguem três ou
quatro secretarias. Dessa forma, permanece apenas uma estrutura. Além
disso, os recursos empregados nessa atividade-meio passam a ser
utilizados para determinada finalidade, ou seja, para o que interessa, o
finalístico. Verificamos o resultado desse Governo, que traz a
possibilidade...

O Deputado Miguel Martini - Deputado João Leite, somente nessa área
do Estado cortaram 3 mil cargos de recrutamento amplo.

O Deputado João Leite (em aparte) - Há o corte desses cargos e a
possibilidade de o Governo investir no servidor público e no que interessa
ao povo mineiro. E muito importante que o cidadão mineiro seja bem
atendido pelo Estado.

Concordo com V. Exa. que os Poderes Legislativo e Executivo,
respectivamente, por meio desse enxugamento, do teto e do Governador
Aécio Neves, deram uma grande lição a Minas Gerais e ao País.

Deputado Miguel Martini, em Minas Gerais, há 15 Secretarias de Estado
e 2 Secretarias extraordinárias com estrutura de secretaria. Enquanto
isso, o Governo Federal, com a votação da medida provisória, deu ao
Presidente do Banco Central o "status" de Ministro. Quando assumiu,
havia 23 ministérios; hoje, há 38. Há um grande gasto com essa função
burocrática. Além disso, faltam recursos para as estradas e para o
combate à violência, que é de responsabilidade do Governo Federal.

Nesta tribuna, V. Exa. faz um levantamento perfeito do ajuste bastante
firme do Governo e da própria Assembléia Legislativa, que devemos
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comemorar. Enfim, os Poderes Executivo e Legislativo dão um grande
exemplo. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Deputado João Leite, obrigado. Com os
apartes, já entramos no segundo assunto. A modernidade chegou a
Minas Gerais por meio do gerenciamento da coisa pública, do choque de
gestão e do enxugamento da máquina administrativa. O controle eficiente
dessa máquina permitiu que o Governo de Minas Gerais desse esse
exemplo para todo o Brasil. Como diz o Presidente do Banco Mundial,
promoveu um ajuste inusitado no mundo, reduzindo um déficit de
R$2.400.000.000,00 em apenas dois anos, e realizou um trabalho de
revolução na área da saúde, da educação e da segurança pública,
aplicando verbas nunca empregadas em segurança pública.

Deputados, mais do que isso, o Governador Aécio Neves mostrou que
deseja um Governo competente e ágil, que valorize os servidores
públicos para que trabalhem na lógica de um melhor resultado para a
sociedade. Como há muitos anos, os servidores públicos reclamam por
um plano de cargos, o Governador Aécio Neves enviou a esta Casa todos
os seus planos de cargos.

Uma vez aprovados os planos de cargos, o Governador Aécio Neves
apresentará o plano de salários e a tabela vinculada ao crescimento do
Estado. Muitos diziam que vincular o reajuste dos servidores ao aumento
de receita no Estado seria uma maneira de justificar a não-concessão de
reajuste. Pelo contrário, todos os servidores passam a trabalhar na lógica
da eficiência. Já sentimos os resultados. Minas Gerais arrecadou 17% a
mais do que arrecadava, sem aumentar um centavo dos impostos, e
modernizou a sua máquina administrativa.

Com isso foi possível, nesse primeiro momento, zerar o déficit. Sem
dúvida nenhuma, nos momentos seguintes, será permitido fazer aquilo
que o Governador deseja. Ele tem demonstrado isso, dando os reajustes
a que os servidores têm direito. E mais do que isso, permitirá, por meio
dos planos de cargos, que os servidores tenham um horizonte pela frente,
uma expectativa dentro do serviço público.
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Há poucos dias, o Governador Aécio Neves mostrou sua sensibilidade,
assumindo o compromisso de pagar o 13 0 salário até o dia 10 de
dezembro. Isso não aconteceu na história de Minas Gerais nos últimos 15
anos, se não me engano. O Governo, novamente, assume o
compromisso de pagar integralmente o 13° salário até o dia 10 de
dezembro, para todos os servidores - quase 496 mil, se contarmos os
aposentados. Poderão dizer que esse era um direito do servidor. Sim,
mas não era reconhecido, devido ao descontrole financeiro, econômico e
administrativo do Governo do Estado de Minas. O ajuste proporcionado
pelo déficit zero permitiu não só pagar o 130 salário; como também
reconhecer o direito de pagar a cada servidor até o dia 5 de cada mês.
Mais do que isso, resgata o que era direito do servidor, mas que muitas
vezes não era reconhecido: pagar todas as verbas que os servidores
públicos tinham retidas.

Deputado João Leite, 17 mil servidores serão beneficiados. Em
dezembro, 11 mil servidores já receberão até 3 mil salários. Todos os 17
mil servidores receberão até 3 mil. E os que têm direito de receber um
valor superior, serão pagos, parceladamente, a partir de janeiro,
complementando os direitos adquiridos. O Governador de Minas resgata
o direito do servidor.

Ontem, veio a esta Casa mensagem do Governador Aécio Neves que
dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores policiais civis,
militares, bombeiros e bombeiros militares e aos ocupantes do cargo de
Agente de Segurança Penitenciária, bem como de adicional de
periculosidade aos ocupantes dos cargos que menciona, e dá outras
providências. A partir de fevereiro de 2005, os servidores dessas áreas
receberão reajuste de 10%. A partir de 1 0 de fevereiro de 2005, o
adicional de periculosidade, no valor de 10%, calculado sobre seus
vencimentos, já estará também vigendo para todos os servidores dessa
área: policiais civis, militares, penitenciários, etc. E a partir de 1° de
fevereiro de 2005, o direito ao pagamento de adicional trintenário será
estendido aos militares que tenham completado 30 anos de serviço e que
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se transferiram para a reserva remunerada em data anterior à publicação
da emenda de 19/12/2003. Ficam reajustados em 4%, a partir de julho de
2005, os vencimentos de todos os servidores.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Miguel Martini, V.
Exa. está anunciando os feitos do Governador para o funcionalismo
público. Portanto, gostaria de comunicar-lhe e pedir o apoio do nobre
Deputado, tão defensor que é dos interesses públicos, para que aprove
emenda do Bloco PT-PCdoB. Consultarei a Deputada Jô Moraes, mas
estou certo de que ela também assinará essa emenda para que, no
projeto de aumento para a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de
Bombeiros, esse aumento seja estendido ao conjunto do funcionalismo
público, enquanto a tabela salarial não vem, para que haja uma correção
de fim de ano. Assim o Governador poderá, de fato, comemorar algum
aumento, em vez do aumento zero, do reajuste zero que o restante do
funcionalismo teve até hoje.

O Deputado Miguel Martini - Sem dúvida nenhuma, o Governador Aécio
Neves tem demonstrado que reconhece o direito dos servidores e que
tem sensibilidade para com eles. Mas também tem a responsabilidade de
não fazer demagogia. O Governador não quer repetir o que faziam no
passado: conceder reajustes com índices mirabolantes e em vez de
pagar no dia 5, pagar nos dias 15, 20 ou 25 do mês e não pagar o 130
salário. Uma coisa é conceder demagogicamente um reajuste; outra coisa
é fazê-lo de maneira coerente, como o Governador tem feito.

O Governador colocou em dia as contas do Estado. Além do mais,
reconhece os direitos dos servidores, no que se refere ao décimo-
terceiro, cujo pagamento será feito até o dia 5. Agora, cumpre a
promessa de reajustar os salários dos civis e militares. Esta Casa ainda
não acabou de votar os planos de cargos. Iremos fazê-lo. A lei de
remuneração será vinculada ao crescimento da receita do Estado. Como
a expectativa de crescimento do Estado é extraordinária, já que Minas
Gerais tem crescido acima da média nacional, os servidores públicos, ao
receberem reajustes, terão certeza de que os outros direitos serão
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garantidos.
E muito fácil para um governante conceder reajustes sem ter condições

de pagá-lo. Por um momento, dá alegria; depois, assistirá ao choro e ao
sofrimento dos servidores, que, não recebendo em dia, terão de se valer
de agiota, cheque especial e financeiras. Dessa forma, terão seus
salários corroídos, visto que o reajuste demagógico será consumido.
Queremos e vamos votar os planos. Quando isso ocorrer, ocuparemos
esta tribuna para dizer: votamos a lei remuneratória. Assim, o que o
servidor receber dentro de seu plano de cargos e da citada lei terá
consistência. Ademais, não correrá o risco de ter os demais direitos
negados.

E dentro dessa lógica que trazemos essas notícias. Todos os direitos
dos servidores têm sido reconhecidos. Ser-lhes-á reconhecido, ainda, o
direito ao reajuste salarial, mas isso se dará quando o Governador tiver
condições de cumprir sua promessa e de respeitar os demais direitos dos
servidores. Tudo está sendo possível porque ele, dentro da sua lógica,
está fazendo o seu dever. Disse: "Estou preocupado em preparar o
Estado de Minas Gerais para o futuro". Ou seja, não se preocupou em
fazer demagogia. Com sua competência, tem feito um pouco acima do
possível.

O déficit zero já é resultado desse trabalho. Não se consegue reduzir
R$2.400.000.000,00 sem uma receita eficiente e sem controle das
despesas. Ressaltamos que a Receita Estadual passou por um processo
de modernização. Mais do que isso, votamos aqui a inovação de várias
legislações, que estimulam o pagamento dos empresários e dos
contribuintes. Ademais, estabeleceu-se a diferença entre o sonegador e o
inadimplente. Com todo o carinho e cuidado, procuramos dar condições
ao inadimplente de estar em dia com a Receita Estadual. Enquanto isso,
o sonegador foi tratado com rigor, visto que a ninguém é dado o direito de
descumprir a lei.

Como disse o Deputado João Leite, o Governador passou a controlar as
despesas com pessoal. Aliás, essas despesas já existiam, mas não eram
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controladas, a exemplo dos pagamentos feitos indevidamente. Podemos
citar as compras de materiais e equipamentos, que estão sob controle, e
o pregão, que acarretou grande economia ao Estado. Além disso,
ressalto o rigor do pagamento de todas as dívidas do Governo, que é feito
em dia, diminuindo, sem dúvida, as despesas. Em uma operação de
compra e venda, se o vendedor tiver a certeza de que receberá em dia,
certamente fará um preço mais camarada. O Governador tem reduzido
significativamente a compra de material de consumo, enfim, todas as
despesas. Detém controle de todos os órgãos do Estado, por meio de
auditorias permanentes, a fim de que nada se desvirtue no que se refere
aos recursos públicos, que é o suor do contribuinte mineiro.

Deputados que nos acompanham do Plenário e pela TV Assembléia,
tivemos, em Minas Gerais, um debate em que pediram a minha
interferência e a do Deputado João Leite, para trazer à Assembléia
Legislativa as pessoas encarregadas do sistema penitenciário, controlado
pelo Subsecretário Agílio Monteiro, dizendo que havia várias dificuldades.
E eles vieram, sem a necessidade de nossa interferência, porque um
Governo transparente como esse não tem nada a esconder. Vieram à
comissão desta Casa e deram as explicações necessárias. Falaram
sobre o sacrifício que o Governo do Estado está fazendo para permitir
que as 6.800 vagas do sistema penitenciário sejam completadas em
2005, como anunciado hoje pelo Deputado Célio Moreira. Esse é um
compromisso do Governo do Estado, por intermédio do Subsecretário
Agulio Monteiro. No próximo ano, sete novas penitenciárias serão
entregues à população de Minas Gerais. O que dissemos aqui foi
confirmado pelos órgãos, pelos Secretários, pelo Subsecretário e pelos
responsáveis. O debate feito aqui deixou claro que o Governo Federal
não cumpriu sua parte, além de obrigar o Governo de Minas Gerais, que
inicialmente tinha um compromisso de aplicar recursos em torno de 32%,
se não me engano, a aplicar 64%, um sacrifício ainda maior para o
Estado, que cumpriu seu compromisso com a sociedade.

Estamos falando de um Governo que dá resultados, que cumpre a sua
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palavra, que tem sensibilidade com o servidor público e com o povo de
Minas. E a meta desse Governo é continuar reduzindo despesas
surpérfluas, ou seja, gastar menos com o Governo para poder gastar
mais com o cidadão, porque o Govemo existe exatamente para isso.

Estamos falando do cidadão mais carente, porque aquele que tem
posses pode se defender, ao contrário do humilde e do simples que
depende da educação, da saúde e da segurança pública do Estado. Esse
não tem como contratar guardas de proteção pessoal nem segurança
particular.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Miguel Martini, na
segunda parte de seu pronunciamento, V. Exa. trata da questão
penitenciária e de segurança. E estamos vivendo um momento delicado
em nosso País, com relação à segurança pública.

Tivemos oportunidade de estar no Espírito Santo, na semana passada,
onde vimos a presença do Exército. Há uma preocupação muito grande
daquele Governo quanto à ligação de líderes de dentro do sistema
penitenciário com o tráfico de drogas, comandando, nas ruas de Vitória,
ataques a ônibus e ao comércio. Bombas estão sendo atiradas nas ruas.

O Governo do Espírito Santo, que vive uma situação da maior
gravidade, acionou o Governo Federal, para que o Exército estivesse ali,
e agora há a presença da Força Nacional de Segurança, com 150
homens, buscando dar segurança e combater esse tipo de crime, que é
do âmbito do Governo Federal. Esses líderes do tráfico, hoje presos, de
alguma forma têm contato com o exterior das penitenciárias. Essa
situação, que tem acontecido em outros Estados brasileiros, é muito
delicada para o nosso País. Esse tipo de crime deve ser combatido pelo
Governo Federal. A nossa Constituição é clara e até o bom-senso
demonstra que as polícias não têm competência fora das divisas dos
Estados. Assim, a Força de Segurança Nacional é que deve combater o
crime organizado e o tráfico de drogas.

Deputado Miguel Martini, isso nos preocupa.
Temos um contingente de 150 homens no Espírito Santo dessa Força
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de Segurança Nacional, que certamente não dá conta dessa situação.
Além disso, estamos acompanhando, Deputado Martini, o tráfico de

seres humanos, que já estão identificados em vários Estados.
Lamentavelmente, há possibilidade de esses casos ocorrerem em Minas
Gerais. Estima-se que 75 mil brasileiras estão na União Européia, devido
a esse tráfico internacional de seres humanos. Além de mulheres
adolescentes, crianças estão sendo levadas para fora do País. Deputado
Miguel Martini, é outro crime com toda tipificação de crime federal.

V. Exa. traz a questão das penitenciárias. Nosso Estado está cuidando
de traficantes de drogas que estão presos em nossas penitenciárias. E
um crime com toda tipificação de crime federal, porque ultrapassa as
divisas de Minas Gerais. E preciso que o Governo Federal dê
urgentemente uma resposta. Estamos vendo o esforço do Governo do
Estado para construir mais penitenciárias e das nossas polícias para
combater esses crimes tipificados como crimes federais, mas vemos a
limitação das nossas polícias, nas divisas de Minas Gerais.

Esperamos que o Governo Federal dê respostas a essa situação que, a
cada dia, fica mais grave em Minas Gerais e no Pais. Estamos assistindo
a muitos crimes da maior gravidade, com ligações internacionais, que
dependem de uma ação muito firme do Governo Federal. A União precisa
dar melhores condições a sua Polícia Federal e a sua Polícia Rodoviária
Federal, aumentando seus contingentes.

Quando o Governo Federal não atua, precisa permitir que os Governos
Estaduais e suas polícias tenham recursos para atuar. Não podem faltar
recursos do Fundo Nacional de Segurança para as polícias comprarem
os seus equipamentos. Ora, se a Polícia Militar e a Polícia Civil de Minas
Gerais estão empreendendo uma ação que deveria ser federal, o
Governo Federal deve, portanto, dar condições para que as nossas
polícias atuem.

Se o Governo Federal não constrói presídios federais para a guarda dos
criminosos que cometeram crimes federais, se não dá recursos para a
construção dos presídios com condições de segurança para abrigar
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essas pessoas que cometeram crimes com ligações até mesmo
internacionais, a situação tende a piorar. Esses recursos para a
construção de presídios em Minas Gerais e em outros Estados precisam
chegar.

V. Exa. levanta uma questão da maior importância, bastante atual, e, se
não for enfrentada, estaremos enfraquecendo o nosso sistema de
segurança, que depende, das ações do Governo Federal e do Estadual,
além de investimentos. E preciso gerar empregos, investindo na nossa
juventude, no adolescente e nas crianças.

Se faltar algo nesse sistema de segurança, ele não funcionará. Temos o
exemplo do Espírito Santo, que é da maior gravidade.

Esses criminosos têm ligações internacionais e podem, de dentro das
penitenciárias, orientar o crime organizado. Trata-se de crime federal, e
precisa-se, para combatê-lo, da presença do Govemo Federal e de suas
ligações internacionais.

Deputado Miguel Martini, há duas semanas fizemos esse alerta nesta
Casa. Devemos continuar a denunciar tais exemplos e a convocar a
presença e os recursos do Governo Federal. Se ele não ampliar o
contingente da Polícia Federal, que desempenha um excelente trabalho,
nem o da Polícia Rodoviária Federal, devem ser dados ao Governo do
Estado recursos e condições para que cumpra o seu papel. Conforme a
Constituição Federal, essa questão é de responsabilidade do Governo
Federal. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado a V. Exa. pelo aparte, que vem
enriquecer a minha fala.

Em 2000 e 2001, o Governo de Minas firmou com o Governo Federal
convênio para a construção de várias penitenciárias, entre outros locais,
em Pará de Minas, Uberlândia, Bicas, Juiz de Fora e Francisco Sã. Em
2002, em Uberaba, Vespasiano, Formiga, Muriaé, Santa Luzia, Três
Corações e Patrocínio. Todos os convênios previam que o Governo
Federal arcaria com 80% dos recursos, sendo os outros 20% de
responsabilidade do Estado. No caso da penitenciária de Bicas, o
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Governo do Estado teve de arcar com 41,32% dos recursos; da de Pará
de Minas, com 41,9%; da de Uberlândia, com 31,35%. Aliás, o Governo
arcou sozinho com a conclusão das obras das penitenciárias de Juiz de
Fora e de Francisco Sá, de segurança máxima, elevando a participação
do Estado, inicialmente prevista em 20%, para 62,73%, no primeiro caso,
e 62,62%, no segundo. Mais do que isso, o Governo do Estado está
insistindo com o Governo Federal para a revisão desses projetos. Mas,
diante da demora da definição na esfera federal, anunciou que, se
necessário, em um imenso esforço financeiro, garantirá sozinho os
recursos para a conclusão das obras das penitenciárias de Uberlândia,
Bicas e Pará de Minas, comprometendo-se a arcar com cerca de
R$52.443.000,00 dos pouco mais de R$73.000.000,00 necessários à
conclusão dessas obras. Significa dizer que o Governo do Estado
assumirá, ao invés dos 20% acordados, 71,5%. Na verdade, a ordem
está sendo invertida: o Governo Federal, que tinha de assumir 80%, está
aplicando 20%; e o Estadual, que tinha de assumir 20%, está arcando
com 80%.

Vemos o esforço que o Governo do Estado tem feito para cortar as
despesas, valorizar o servidor, proporcionar ensino de qualidade,
melhorara saúde. E um sacrifício muito grande.

Na verdade, queríamos que o Governo Federal desse ao Governo do
Estado um pouco de ajuda, cumprisse o seu compromisso, assumindo os
80% acordados. Com isso, poderíamos construir mais penitenciárias e
dar condições dignas à população carcerária. Ninguém tem direito de
exigir além do que a lei determina.

Nesta tarde, trouxemos um pouco dessas reflexões, discussões e
notícias de que Minas vai muito bem. Sem dúvida alguma, nos próximos
dois anos, experimentaremos um extraordinário crescimento, e a
sociedade mineira muito se alegrará com a escolha que fez, elegendo o
Governador Aécio Neves comandante do nosso Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem
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O Deputado Fábio Avelar - Convido todos os Deputados a participar
amanhã, neste plenário, de um grande evento em que debateremos o
Projeto de Lei n° 4.784, em análise por uma comissão especial criada na
Câmara dos Deputados. A conferência estadual será coordenada pelo
Deputado Federal Ronaldo Vasconcellos. Estarão presentes o relator da
comissão, ilustre Deputado Gilmar Machado; e o Presidente da Comissão
Especial, Deputado Federal Deley.

A comissão foi criada para apresentar sugestões para o Estatuto do
Desporto. Houve três reuniões preparatórias, com a presença de mais de
50 entidades que nos ajudaram a preparar o encontro desta sexta. Pela
manhã, haverá apresentação de painéis. Durante a tarde, acontecerão
seis oficinas de trabalho, cada uma debatendo temas específicos. No final
da tarde, as sugestões serão apresentadas ao relator, Deputado Federal
Gilmar Machado. Até o final da manhã de hoje, mais de 200 pessoas
estavam inscritas, o que demonstra interesse pelo tema. Contamos com a
participação de todos os Deputados, especialmente daqueles ligados ao
desporto, pois será uma oportunidade ímpar para Minas Gerais fazer
sugestões. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - Com a palavra, pela
ordem, o Deputado Paulo Cesar.

O Deputado Paulo Cesar - Há algum tempo, fui procurado por pessoas
do Centro-Oeste de Minas, que reclamaram do fechamento de algumas
agências de atendimento ao público da CEMIG. Hoje, recebi um jornal de
Pitangui, informando que uma agência foi desativada. Segundo a notícia,
17 mil consumidores da região, que inclui Leandro Ferreira, Onça do
Pitangui, Conceição do Pará e Papagaios, têm que se deslocar 60km até
Pará de Minas para resolver problemas relacionados à conta de luz.

Entrei com um pedido na Comissão de Defesa do Consumidor, em que
se solicita uma audiência pública para tratar desse assunto, pois o
problema não ocorre apenas naquela cidade, mas em todo o Estado de
Minas Gerais. Será importante a participação dos Diretores da CEMIG e
de todos os responsáveis por esse fechamento, para que estudemos a
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possibilidade de reabrir essas agências de atendimento, já que muitos
estão sendo prejudicados. Solicito a ajuda desta Presidência para
solucionarmos o problema. Muito obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Hoje, a Comissão de Direitos Humanos
recebeu, numa audiência participativa, proibida pela Mesa, cerca de 300
lideranças de Ribeirão das Neves, como o representante do Prefeito, o
Vereador Wallace, membros da Pastoral Carcerária Católica e
Vereadores daquele município. Esta Presidência entende que, na
Comissão, a autonomia é deste Presidente. Agirei sempre dessa forma,
ou seja, farei a reunião mesmo que haja veto. O único problema é o
regimental.

Os convites às autoridades acabam não sendo feitos, pois a Secretaria-
Geral desta Casa não os encaminha. A alternativa é mudar o Regimento
ou enviarmos os convites por meio dos gabinetes dos membros da
Comissão. Dessa forma, não precisaremos da Mesa para trocar o
trabalho da Comissão de Direitos Humanos. E estranho que um veto
como esse leve o nosso protesto à Mesa da Assembléia, bem como o
recado de que só aceitaremos ponderações sensatas, que venham ao
encontro da conveniência do dia, da segurança, da infra-estrutura da
Assembléia, e não da forma que recebemos a intervenção da Mesa, ou
seja, visando à proibição.

Os membros da Comissão de Direitos Humanos deliberaram que não
mais aceitarão veto às atividades dessa Comissão. Se for o caso,
faremos um trabalho paralelo na Assembléia, questão que está definida.
Chega de ditadura, de imposição, de posições autoritárias! O que
discutimos naquela Comissão que tanto preocupava a Mesa? Discutimos
a construção de mais um cadeião em Ribeirão das Neves. E um absurdo
que essa cidade tenha aproximadamente 3.200 presos, sendo que
apenas 200 são origináros dela.

A Lei de Execução Penal estabelece que o detento deva cumprir a pena
próximo à sua residência, na cidade de origem, para que não se percam
os vínculos familiares e afetivos e para que haja sanção moral, levando-
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se em conta o princípio de que quem produz o criminoso é a sociedade. A
responsabilidade deve ser do município. Como diz o velho ditado: "Quem
pariu Mateus, que o embale.".

Além da superpopulação carcerária em Ribeirão das Neves, o Governo
quer levar mais 808 presos para aquele estabelecimento e construir o
presídio até setembro de 2005. Como se não bastasse, há um projeto de
construção de oito cadeiões em Ribeirão das Neves, criando-se mais
3.200 vagas. Essa cidade terá praticamente 30% da população carcerária
do Estado.

O estranho é que a Lei Estadual n° 12.836, em seu art. 60, estabelece
que os presídios não podem ter mais do que 170 internos. Essa lei, de
1988, foi apresentada pela CPI Carcerária em setembro de 1997. O
Deputado João Leite presidiu a reunião, fui o Vice-Presidente e o
Deputado Ivair Nogueira o relator. Gostaríamos que essa lei fosse
cumprida, pois expressa claramente a responsabilidade do Ministério
Público e a necessidade da consulta a esse órgão. E estranho o
Ministério Público não se posicionar. Somente no CERESP da Gameleira,
durante o Governo Itamar Franco, o Ministério Público se manifestou.
Agora, lamentavelmente, silencia-se, permitindo uma ilegalidade dessa.
Há outros interesses por detrás dessa vontade de transformar Ribeirão
das Neves em cidade carcerária.

Alguém disse que o Governador Aécio Neves sempre foi majoritário em
Ribeirão das Neves, mas não se preocupa e não cuida da cidade. E
interessante que ela tenha em seu nome o mesmo sobrenome do
Governador. Alguém também disse que ele deve ter muito ódio da cidade
por isso. Então, sugeriram que enviasse um projeto de lei a esta Casa,
para que fosse mudado o nome da cidade para Ribeirão do Carandiru,
pois isso seria mais coerente com a sua postura.

Comunico que aprovamos os requerimentos para enviar isso à FEAM e
à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pois já há a placa, e, na semana
que vem, iniciarão as fundações sem o parecer ambiental e sem o
relatório de impacto. Isso é gravíssimo! Ao mesmo tempo, tomamos a
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decisão de provocar o Procurador-Geral de Justiça, para que o Ministério
Público se desperte e ija, na tentativa de paralisar, por medida judicial, a
obra.

Informo que, na segunda-feira, às 16 horas, a Comissão de Direitos
Humanos, junto com a Câmara Municipal daquela cidade, as lideranças,
o próprio Prefeito eleito, e a comunidade da Pastoral, entregará ao
Ministério Público local uma representação, para que paralise a obra. As
17 horas, realizaremos um ato público na Câmara Municipal daquela
cidade.

Outras medidas serão tomadas. As lideranças que aqui estavam,
fecharão, em um ato simbólico, todas as entradas de Ribeirão das Neves,
deixando bem claro que não desejam que uma lei estadual que
estabelece um máximo de 170 presos em cada unidade seja
descumprida. Entendem também que cada cidade deva cuidar do seu
preso.

Quando visitamos a Penitenciária José Maria Alkmin, ou a Dutra
Ladeira ou a Jovem e Adultos, somos surpreendidos com os pedidos dos
presos para que sejam transferidos para Pouso Alegre, para ltaúna, para
Patrocínio, para Santos Dumont, para Juiz de Fora e para Ouro Fino, pois
ali se encontra uma população carcerária de todo o Estado e uma parcela
mínima, menos de 10%, de Ribeirão das Neves.

A Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa envia a
sua intervenção à Mesa Diretora, pois, a partir de hoje, tomou a decisão
de não aceitar, em hipótese alguma, imposição da Mesa Diretora para
impedir que isso se realize. A imposição pode vir da Mesa Diretora, da
consultoria, da assessoria desta Casa, ou de qualquer Diretor desta
Casa, mas a Comissão realizará todas as reuniões aprovadas. Alertamos
aos Deputados para que apresentem propostas sérias, porque, daqui
para a frente, se for necessário, convocaremos as reuniões
paralelamente à Mesa Diretora. Hoje, apresentamos o grito de alforria,
pois somos Deputados como os da Mesa Diretora e fomos eleitos
igualmente. Por isso, não permitiremos que isso aconteça novamente.
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Como Presidente da Comissão e com o respaldo da mesma, no âmbito
das nossas decisões, detenho a mesma autoridade da Mesa no âmbito
das suas na administração da Casa.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais de
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 3, às 8h30min, às 16h30min e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 57a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 30/11/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr. José Anchieta da
Silva - Entrega de placa - Apresentação musical - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Encerramento.

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

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Célio Moreira - Doutor Ronaldo - Fábio
Avelar - José Henrique - José Milton - Leonídio Bouças - Pinduca
Ferreira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h12min, 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
- 0 Deputado José Henrique, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura
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da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
Deputado Agostinho Patrús, Secretário de Estado de Transportes e
Obras Públicas de Minas Gerais, representando o Governador do Estado,
Aécio Neves; Luiz Roberto Nascimento e Silva, Secretário de Estado de
Cultura de Minas Gerais; José Anchieta da Silva, Presidente da
Associação dos Amigos de Santa Bárbara - ASASB - e da Comissão
Oficial dos 300 Anos; Juiz Alvimar de Ávila, Presidente do Tribunal de
Alçada do Estado de Minas Gerais; Eugênio Arcanjo de Meio, Prefeito
Municipal de Santa Bárbara; Toninho Timbira, Prefeito eleito de Santa
Bárbara; Vereador José Eduardo Viegas, Presidente da Câmara
Municipal de Santa Bárbara; e Honório Tomelin, Presidente da UNA.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença em Plenário dos Exmos. Srs.

Desembargador Aloísio Quintão; Cel. Evandro Bartholomei Vidal,
representando o Comandante da 4 a Divisão do Exército, Gen. Paulo
Castro; Vereadora Maria Antônia Felisberto Sanches; Vereadores Flávio
Lúcio Vieira, Severino Arcanjo de Sá e Elias Araújo Siqueira; Abílio Abdo
Lopes, Secretário Municipal de Cultura de Nova Lima, neste ato
representando o Prefeito Municipal; Maria Elvira SaIles Ferreira,
Presidente da Fundação Newton Paiva; Luiz Carlos Felipe,
Superintendente do Banco do Brasil em Minas Gerais; e José Guilherme
Azevedo Moreira dos Santos, Vice-Prefeito eleito.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Município de Santa

Bárbara pelo transcurso de seus 300 anos de fundação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será
interpretado pelo Grupo Cantares - Pequenos Cantores, sob a regência
de Angela Pinto Coelho, acompanhado, ao teclado, por Robério Molinari.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
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Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Deputado Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras

Públicas do Estado de Minas Gerais, neste ato representando S. Exa. o
Governador Aécio Neves; Exmo. Sr. Presidente da Associação dos
Amigos de Santa Bárbara e da Comissão Oficial dos 300 Anos, Dr. José
Anchieta da Silva; Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Alçada do Estado
de Minas Gerais, Juiz Alvimar de Ávila; Exmo. Sr. Prefeito Municipal de
Santa Bárbara, Eugênio Arcanjo de Meio; Exmo. Sr. Prefeito eleito de
Santa Bárbara, Toninho Timbira; Exmo. Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Santa Bárbara, Vereador José Eduardo Viegas; Exmo. Sr.
Honório, Presidente da UNA; meus prezados colegas Deputados Fábio
Avelar, José Milton, Doutor Ronaldo; nossa ex-Deputada Estadual, ex-
Deputada Federal e grande amiga Maria Elvira; Deputado Dilzon Meio,
Vice-Presidente desta Casa; Vereadores, ex-Prefeitos, amigos,
correligionários da comunidade de Santa Bárbara, cujos 300 anos temos
o prazer de comemorar; é com imenso júbilo que a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais realiza esta homenagem especial
ao tricentenário de fundação de Santa Bárbara.

No dia 4/12/1704, o bandeirante Antônio Bueno da Silva chegou ao
privilegiado local junto à serra do Caraça, elevação que lembraria a forma
de um rosto, dando origem à história de um dos mais tradicionais
municípios de nosso Estado.

O dia, consagrado àquela santa, daria o nome à futura cidade, nascida
da busca do ouro, na epopéia construída pelos desbravadores paulistas
com a criação de uma florescente cultura longe do litoral, cuja expressão
maior é o original e tão louvado barroco mineiro.

A serra do Caraça, emprestando sua imponência à paisagem urbana
que une a rara combinação de história e natureza, trouxe à região a figura
enigmática do Irmão Lourenço de Nossa Senhora, fundador do santuário
que traz o nome da serra, jóia da arquitetura colonial mineira, que viria
abrigar o famoso colégio que educou sucessivas gerações dos mais
notáveis filhos deste Estado.
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Santa Bárbara orgulha-se de ser a terra de Afonso Pena, o primeiro dos
Presidentes que Minas deu à República do Brasil, ali nascido e criado.
Distinto aluno do Colégio do Caraça, militou na advocacia da cidade natal
antes de iniciar sua brilhante trajetória política.

No Governo do Estado, Afonso Pena foi o responsável pela mudança
da Capital, portanto pela criação de Belo Horizonte, cuja principal avenida
ostenta muito justamente o seu nome.

A religiosidade do povo santa-barbarense é muito bem representada na
biografia de Dom Carlos Carmello de Vasconcellos Mona, primeiro
brasileiro a ser nomeado Cardeal pelo Vaticano. Trata-se de outro
brilhante estudante do Caraça a construir uma ilustre carreira. Como
Príncipe da Igreja, foi Arcebispo de São Paulo e de Aparecida,
responsável pela construção da Catedral da Sé e da Basílica Nova de
Aparecida, além de ter sido o fundador da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo.

Santa Bárbara tem belos monumentos históricos, entre os quais
destacam-se a Igreja das Mercês, a Capela São Francisco, o Hotel
Quadrado e o prédio da antiga cadeia. Esse conjunto, de grande
interesse turístico, é, sem dúvida, uma das principais atrações que
integram o Circuito do Ouro.

Neste ano especial, é preciso que todos os esforços se unam para a
preservação desse importante patrimônio e para que, finalmente, o
Memorial de Afonso Pena possa ser erguido, a fim de perpetuar na
memória das novas gerações a lembrança desse ilustre cidadão.

A história de Santa Bárbara, de passado tão rico, clama por uma
urgente dedicação ao presente, para um futuro auspicioso, digno do valor
de sua gente, exemplo para todo o Estado de Minas Gerais. Muito
obrigado!

Palavras do Sr. José Anchieta da Silva
Exmos. Srs. Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Deputado Federal Agostinho
Patrús, Secretário de Transportes e Obras Públicas, representando o Dr.
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Aécio Neves, Governador do Estado; Juiz Alvimar de Ávila, Presidente do
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, meu amigo pessoal;
Toninho Timbira, Prefeito eleito, na pessoa de quem cumprimento os
demais integrantes desta Mesa e em que depositamos todas as
esperanças.

Como Presidente da Associação dos Amigos de Santa Bárbara -
ASASB -, dirijo-me aos convidados, aos amigos de Santa Bárbara e à
caravana da nossa terra santa, para que prossigamos na celebração do
nosso tricentenário.

Como Presidente da ASASB, responsável maior pelas celebrações dos
300 anos dessa cidade, e da Comissão Oficial dos Eventos do
Tricentenário, inicio esta oração agradecendo, em nome de cada coração
santa-barbarense, ao ilustre Deputado Mauri Torres, homem público por
vocação, e, por igual, à Mesa desta Casa, assim como a cada um dos
Deputados que a compõem, pela organização desta reunião e pela
acolhida que nos dedicaram.

Havemos de registrar também o nosso agradecimento ao Poder
Executivo do Estado, principalmente em razão da permanente acolhida
aos nossos pleitos e às nossas idéias, especialmente por parte da
Secretaria de Estado da Cultura e do Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico - IEPHA. De se lembrar, nesse passo, decreto
estadual de 5/12/2003, assinado pelo Sr. Aécio Neves, Governador do
Estado, declarando 2004 o ano do Tricentenário do Município de Santa
Bárbara.

Como definir essa metamorfose por que passa a nossa Santa Bárbara,
a partir da iniciativa da sociedade civil organizada e, em boa medida, sem
depender do dinheiro público? Afinal, a nossa Santa Bárbara está vivendo
uma nova inconfidência, nova conjuração, novo movimento de sedição ou
vivendo o movimento histórico de um novo renascimento? Convenço-me
de que vivemos um pouco de cada um desses dois movimentos
historicamente consagrados.

O espírito da nossa inconfidência, nossa sedição e conjuração se
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assenta no sentimento, segundo o qual, em relação ao Estado, o cidadão
há de ser, em primeiro lugar, sujeito, e não objeto de suas relações.
Acreditamos num Estado, pessoa ficta e moral, conversando e
dialogando com o cidadão, pessoa natural que não pode aceitar a
condição coisificada de objeto do Estado. Eis aí os pilares de uma nova
inconfidência.

Nossa inconfidência está a nos orientar para a necessidade de a
sociedade moderna necessita refletir sobre si mesma. O espírito e os
ideais da inconfidência mineira necessitam ser realimentados. Agora não
mais em função de um levante contra o Estado, mas em razão de um
exame de consciência de cada cidadão sobre si mesmo, sobre os seus
deveres para com a sociedade e para com o próximo. E dessa forma
haveremos de construir uma sociedade mais altruísta, mais solidária e
mais realizadora, reconstituindo e reanimando nossos valores mais
antigos e mais caros.

Estamos vivendo um renascimento melhor e diferente daquele que a
história registra, e que se baseou no antropocentrismo - o homem como
centro. O nosso renascimento adota o teocentrismo - Deus como centro.

Nosso renascimento é, portanto, até mais fecundo porque baseado
sobretudo na fé em Deus e no voluntariado da nossa gente humilde,
inteligente e dedicada. Aliás, seria desautorizado tomar o renascimento
antropocentrista como exemplo, quando se está a trabalhar os valores
mais caros e esquecidos da nossa legitima Minas barroca, cujas raízes
na fé em Deus, cantada e decantada nas igrejas e nos corações do nosso
povo, constituem o paradigma de toda a nossa celebração. Minas é
sobretudo um estado de fé. Estado de fé em Deus e nas crenças que o
nosso povo sedimentou pelas ladeiras de todos os nossos corações.

Revisitemos, pois, a nossa história para confirmar os eventos da
conjuração e do renascimento aludidos.

O arraial, fundado em 1704, foi elevado a paróquia em 1713, embora
haja afirmação de que teria sido, a paróquia, criada em 1724. A opção
pela primeira data se nos afigura mais confiável, porque guarda relação
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com o início da construção da nossa igreja matriz, que, segundo Lúcio
Costa, é a mais bonita do Brasil.

A elevação a distrito se deu em 1824, e em 1839 foi finalmente elevada
a município pela Lei Provincial n 0 134, desmembrando-se do Município de
Mariana.

Por longo período o município teve a sua economia alimentada pelo
ouro farto e pela agricultura de subsistência. Ainda dentro dessa primeira
fase, apareceram as primeiras mineradoras de minério de ferro, à medida
que o ouro foi se escasseando, história esta muito bem contada com o
interminado acabamento, pintura e douração internos da Matriz de Nossa
Senhora da Conceição, em Catas Altas.

Foi no princípio do século passado, com a chegada da estrada de ferro
Central do Brasil, que Santa Bárbara viveu o seu esplendor de cidade-
pólo. Isso porque, estando assentado na Presidência da República o seu
filho mais ilustre, Afonso Augusto Moreira Pena, estendeu-se até lá a
estrada de ferro, que, por um longo período, antes de seguir para Nova
Era e mais tarde para Vitória, no Espírito Santo, fez de nossa cidade a
chamada 'ponta de trilho'.

Em função disso, os demais municípios da região tinham que deslocar
suas mercadorias para ali serem embarcadas, funcionando a nossa
cidade como o maior porto seco, acreditamos, de todo o interior de Minas
Gerais.

Ao mesmo tempo em que os municípios recebiam o carregamento
ferroviário de querosene, gasolina, tecido, mobiliário e toda a sorte de
manufaturados finos, ali se embarcava o café beneficiado, a rapadura, a
carne, o toucinho e a prestigiadíssima farinha de mandioca. O comércio
floresceu, e os nossos ricos comerciantes foram figuras exponenciais e
grandes investidores, quando se iniciou a construção da nova Capital, a
Cidade de Minas, no Curral Dei Rey, cujo nome definitivo seria Belo
Horizonte. A ligação e o estreitamento de Santa Bárbara com a nova
Capital está no fato de que foi o então Presidente da Província de Minas
e filho da terra, Afonso Pena, quem assinou o seu ato de criação. Mesmo

rs



454

com o prosseguimento da estrada de ferro para o Espírito Santo, por
algumas décadas Santa Bárbara manteve o esplendor de cidade-pólo,
com comércio reconhecidamente ativo e regionalizado.

A terceira fase da vida econômica do município está fincada na
presença das grandes mineradoras, destacando-se a Companhia Vale do
Rio Doce - CVRD -, a S.A. Mineração da Trindade - SAMITRI -, a
Samarco Mineração S.A. e a S.A. Mineração São Bento.

Essa constatação histórica da maior relevância nos induz à conclusão
de que o Estado de Minas Gerais só é Minas porque nasceu ali.
Continuamos pois a afirmar que Minas nos é devedora até no nome.

Nesse mesmo tempo, e até em decorrência da evolução da indústria do
ferro e do aço no Estado, com a indústria extrativa surgiu o plantio do
eucalipto, transformando o entorno da cidade e o seu vasto interior em
amplos campos de reflorestamento.

Até a década compreendida pelos anos 60 do século passado, Santa
Bárbara se destacava também como um pólo de excelência em se
tratando de educação juvenil, provavelmente inigualável, considerando-se
o interior das Minas Gerais. Ao mesmo tempo, havia os tradicionais
educandários religiosos do Caraça, dos Padres Lazaristas; o Patronato
Afonso Pena, dos Padres Salesianos de Dom Bosco, ambos funcionando
inclusive como seminários; e o colégio feminino Nossa Senhora do
Sagrado Coração das Irmãs Capuchinhas, ainda existente entre nós e
prestando relevantes serviços à educação local, O Caraça, parcialmente
consumido por um incêndio em 1968, converteu-se em aprazível praça de
turismo, e o patronato transformou-se em escola municipal de merecido
respeito.

A mais antiga das nossas escolas primárias é o Grupo Escolar Afonso
Pena, onde estudamos e onde estudaram vários santa-barbarenses
ilustres. Hoje, a cidade é dotada de boa rede escolar municipal e estadual
dos ensinos fundamental e médio, existindo ainda alguns cursos de
ensino superior, produto de convênios com a UFOP e com a
Universidade Antônio Carlos, de Barbacena, dentro do programa de
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incentivo federal à interiorização do ensino superior.
Confiramos agora os atos e as realizações que ocorreram em Santa

Bárbara, de modo a identificar o nosso renascimento e a nossa bem
comportada inconfidência. A nossa caminhada vem de longe, mais
precisamente do ano de 1995, quando inauguramos a restauração da
Igreja de São Francisco de Assis - ato de renascimento. Em dezembro de
1997, foi criada a comenda oficial do município, a Medalha do Mérito
Afonso Pena, anualmente outorgada às pessoas que se destacaram na
comunidade - ato inconfidente.

Nesse mesmo ano de 1997, após a reorganização jurídica da
Associação dos Amigos de Santa Bárbara - ASASB -, deu-se início às
obras de restauração do interior da nossa Igreja Matriz de Santo Antônio,
contendo uma das maiores obras de Manuel da Costa Ataíde. A obra foi
entregue à comunidade na abertura do ano do tricentenário, em
4/12/2003. Uma apoteose. A mais real manifestação do nosso movimento
renascentista.

O nosso arcebispo, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida,
reconhecendo a seriedade do movimento em Santa Bárbara, brindou-nos
com a devolução da obra de arte então retida em Mariana, denominada
"Pano de Boca". Essa obra terá a sua restauração iniciada brevemente.
Sagrada conspiração e santo renascimento.

No Natal de 2002, o nosso coral Cantares, criado e regido pela
maestrina Angela Pinto Coelho, fez o lançamento de seu CD de Ave-
Marias, obra inigualável.

Do ponto de vista cultural, criamos e apresentamos mais de uma
dezena de vezes, em Bom Jesus do Amparo, Catas Altas, Mariana e Belo
Horizonte, a peça teatral do tricentenário, "Diálogo - Santa Bárbara
conversa com a sua História", trazendo para o tricentenário os
personagens da nossa história: Antônio Bueno da Silva, bandeirante;
Irmão Lourenço de Nossa Senhora, criador do Caraça; Afonso Pena,
Presidente da República; João Motta, Vereador e Prefeito que fez história;
Cardeal D. Carlos Carmelo de Vasconcellos Mota; Mozart Bicalho, nosso
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músico e compositor maior; e a figura feminina de Bárbara,
representando nosso povo, nossas ruas e nossas aspirações. Nesse
caso, exercitamos um renascimento cultural com algumas pitadas de boa
inconfidência.

Para a celebração do tricentenário, organizou-se um concurso público
escolar para a escolha da logomarca e do "slogan" oficiais • do
tricentenário, resultando do certame a premiação e a adoção dos
símbolos oficiais.

Mediante concurso público, com participação popular de artistas da
terra e qualificadíssimo corpo de jurados, elegemos o Hino Oficial do
Tricentenário e a Marchinha de Carnaval do Tricentenário. Foram
vitoriosas duas belíssimas composições.

Em 11/9/2004, falamos sobre a história do município para os Diretores e
Conselheiros da seccional mineira da OAB,; em 14 de outubro, na
Academia Mineira de Letras; em 16 de outubro, para a caravana do
Instituto dos Advogados de Minas Gerais; em 22 de outubro, para a
caravana de magistrados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sempre
em sessões solenes e comemorativas, revivemos um passado de glórias
e falamos de nossas aspirações futuras. Foi uma combinação de
inconfidência e renascimento.

Em Mariana, em 19 de setembro, no Santuário Nossa Senhora do
Carmo, promovemos a saudação laudatória do livro da Irmã Augusta de
Castro Coifa sobre o Monsenhor José Silvério Horta, o Monsenhor Horta.
Uma manifestação cultural.

Em 5/10/2004, na Academia Municipalista de Letras, também em
sessão solene e comemorativa, tivemos a oportunidade de falar sobre o
São Francisco de Assis que viveu entre nós, Padre José Tobias Zico, o
padre do lobo guará. Foi o renascimento cultural.

Em 23/10/2004, em sessão solene na Câmara de Vereadores do
Município, falamos sobre a atividade política que deve ser exercida pelos
homens "sim" e não pelos homens "não". Lembramos que o político deve
ser feito de argila de chefe. Segundo as lições de Caetano CoIl y Toste,
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dentre nós lembrado por José Humberto Machado, advogado e
acadêmico de Patrocínio, "Os homens de enérgica vontade, os de argila
de chefe, de guia, hão de sempre dominar os trêmulos, os covardes".

E por isso, "em todos os tempos e lugares, os homens "sim" levarão de
vencida os homens "não". Praticamos ali a conspiração no seu estado
mais civil e mais completo.

No dia 4/10/2004, em São Paulo, no auditório da Direct TV, Santa
Bárbara recebeu, em face da restauração de sua igreja matriz, o prêmio
especial Abril Quatro Rodas de "O Melhor Restauro". Isto é manifestação
de renascimento reconhecido.

Voltando a Mariana, agora na Academia Marianense de Letras, em
20/11/2004, em memorável sessão solene, falamos sobre o patrono da
cadeira n° 38 dessa Academia, o nosso primeiro arcebispo Dom Silvério
Gomes Pimenta; mais uma manifestação de renascimento cultural.
Promovemos, ainda, a saudação laudatória de vários outros lançamentos
literários. Do médico José Maria Martins, "A lógica das emoções"; do Dr.
Darci Duarte de Figueiredo, "Sagas de Quatro Séculos"; de José Pedro
de Araújo Silva, "Memórias Caracences".

Ocorreu, ainda, no Caraça, em celebração da associação dos ex-alunos
do Caraça, o relançamento do "Guia Sentimental do Caraça", obra de
mérito histórico do Pe. Pedro Sarnei, riquíssima manifestação
renascentista. Ainda na linha cultural, criamos e levamos à ribalta o mais
original de todos os musicais, reunindo 300 anos de música, com a santa-
barbarense Conceição Pinto Coelho Cipolatti ao piano, e com Helvécio
Viana ao violão, intitulando-o "De Mozart (Amadeus) a Mozart (Bicalho)".
Foi um passear saudável pelas músicas de Mozart, de Chopin, de Astor
Pianola, de Chiquinha Gonzaga, de Ernesto Nazaré e do nosso Mozart
Bicalho.

Santa Bárbara viveu ainda, ao longo dos últimos anos, e graças à
iniciativa de sua sociedade civil organizada, várias restaurações.
Restaurou-se o Hotel Quadrado; restaurou-se a antiga casa do mestre de
linhas da Estrada de Ferro Central do Brasil, onde foi instalado também o
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"Pequeno Memorial da Grande Família Ferroviária de Santa Bárbara".
Encontra-se em fase de restauração, para ser inaugurada no próximo

dia 4/12/2004, data principal do tricentenário, a Igreja de Nosso Senhor
do Bonfim. Será mais uma obra de nosso renascimento.

Receberemos a obra contemporânea de Solange Pessoa,
premiadíssima santa-barbarense, no Brasil e fora dele. A decoração de
rua do tricentenário é também uma criação da artista filha da terra Lena
Pessoa Bicalho, radicada em Paris. Tudo isso compõe o mais autêntico
renascimento da Santa Bárbara do tricentenário.

Há planos e projetos aprovados para a restauração da estação da
Estrada de Ferro Central do Brasil e para a antiga cadeia pública, futuro
museu. Isso é renascimento, mas é também produto de longa, demorada
e sadia conspiração. Já estamos cogitando a retirada da fiação aérea do
centro histórico, a retirada das árvores que encobrem a visão do sítio
histórico central, a recuperação das escadarias da Casa Rocha, a
limpeza e a urbanização - ecologicamente corretas - do lago do Peti,
ascendendo a possibilidade da exploração do turismo lacustre e náutico
no mais belo e único lago existente na região, a menos de 100km da
Capital. Isso é um misto de conjuração e renascimento.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já deu sinais positivos
para reconstruirmos a antiga silhueta do nosso Fórum Professor
Magalhães Drumond. E renascimento.

A Associação dos Amigos de Santa Bárbara já assinou protocolo com a
Paróquia de Santo Antônio, cujo resultado final implicará a restauração da
casa onde nasceu Afonso Pena, ali instalando o memorial vivo do nosso
filho Presidente, em comunhão com as outras instituições da cidade. Será
um memorial vivo. E renascimento.

A Associação Vida Nova, incumbida de cuidar dos dependentes
químicos, com seu estatuto social já renovado, ganhará, dentro de pouco
tempo, sede nova, condigna com sua missão social. Boa conspiração e
fraternal renascimento.

O nosso Hospital Asilo Nossa Senhora das Mercês, a nossa mais antiga
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instituição do gênero, já iniciou, mercê do apostolado de suas equipes
médica e paramédica, a modernização de suas instalações.

O cidadão de Santa Bárbara e a sua comunidade, independentemente
do Governo, estão aprendendo a lição de Roberto Campos, para o qual
"nossa pobreza não pode ser vista como uma imposição da fatalidade".
Em Santa Bárbara, desejamos mudar o rumo da história.

Para essa mudança de mentalidade e de comportamento, haurimos a
lição de Fustel de Goulange em sua clássica "Cidade Antiga", onde
melhor se definiu a "pátria-lugar" e a "pátria-nação" que se fundem e se
confundem. Para o autor, "a palavra 'pátria' entre os antigos teve o
significado de terra dos pais, terra pátria. A pátria de cada homem era a
porção do solo que a religião doméstica ou nacional havia santificado, a
terra onde estavam depositados os ossos de seus antepassados e por
suas almas ocupada.".

O pensador mineiro João Paulo, escrevendo no jornal "Estado de
Minas", edição do dia 29/5/2004, no Caderno de Cultura, afirmou com
extraordinária felicidade que "amar a cidade é reinventar nossa relação
com o mundo. A cidade está triste; logo, o que cabe a todos nós é buscar,
além do trabalho duro para ganhar o pão e do combate às injustiças,
descobrir onde começa a nossa capacidade de felicidade. Pode ser o
samba, o futebol ou a boêmia. Não vai nunca apenas conquistar o poder".

A nossa primeira pátria, a cidade onde nascemos, é lugar santificado. E
por isso que em torno dela conspiramos, conjuramos, manifestamos
nossa sedição, mas o fazemos em forma de um organizado
renascimento. Agindo dessa forma, estamos nos inspirando em
conterrâneos de fibra, santa-barbarenses ilustres que, de alguma forma,
pontificaram também nesta Assembléia Legislativa. Referimo-nos ao Dr.
Hélvio Moreira dos Santos, que em vida foi Deputado e médico desta
Casa. Referimo-nos ao Dr. Adonis Martins Moreira, que aqui ocupou o
cargo de Diretor-Geral. Referimo-nos ao Dr. Duílio Guedes, que aqui
ocupou o cargo de Superintendente.

Em nome de cada coração, da gente simples, humilde, mas realizadora
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da nossa Santa Bárbara que já foi do Mato Dentro, o nosso
agradecimento mais sincero ao Deputado Mauri Torres, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, à Mesa da
Assembléia a todos os Deputados, aos servidores do Poder Legislativo, à
ilustre caravana de Santa Bárbara, nossa terra santa, e aos convidados
pela organização, pela realização e pela presença nesta reunião
comemorativa do nosso tricentenário.

Em Santa Bárbara pratica-se a virtude da gratidão como um dos valores
integrantes da nossa personalidade. Portanto, de braços abertos,
dedicamos a todos, nesta noite, o nosso melhor e mais integral muito-
obrigado. E assim que se celebra um centenário.

Entrega de Placa
O locutor - O Sr. José Anchieta da Silva fará a entrega de placa ao

Deputado Mauri Torres, Presidente desta Assembléia, em sinal de
agradecimento pela iniciativa do requerimento que deu origem a esta
solenidade, com os seguintes dizeres: "A Associação dos Amigos de
Santa Bárbara - ASASB - e a Comissão Oficial dos 300 Anos agradecem
ao Presidente da Casa, Deputado Mauri Torres, a reunião especial
realizada em comemoração ao tricentenário de Santa Bárbara. José
Anchieta da Silva, Presidente da Associação dos Amigos de Santa
Bárbara e da Comissão Oficial dos 300 Anos".

- Procede-se a entrega de placa.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Grupo Cantares -
Pequenos Cantores, que, sob a regência de Angela Pinto Coelho, e
acompanhado ao teclado por Robério Molinari, apresentará as músicas
Caro Amigo, de Mozart, Amo-te Muito, do folclore mineiro, em arranjo de
Afrânio Lacerda, e Trenzinho, de Carlos Alberto Pinto Fonseca.

- Procede-se à apresentação musical.
Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo sobre a
história da cidade de Santa Bárbara.
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- Procede-se à exibição de vídeo.	 -
Entrega de Placa

O locutor - Senhoras e senhores, neste instante, o Deputado Mauri
Torres, Presidente desta Casa, fará a entrega ao Sr. José Anchieta da
Silva de placa alusiva a esta homenagem. Para tanto solicitamos a
ambos, por gentileza, dirigirem-se ao local destinado às condecorações.
A placa contém os seguintes dizeres: 'Berço de personalidades de
renome nacional, como o ex-Presidente da República Afonso Pena,
Santa Bárbara encerra inestimáveis, riquezas em seu patrimônio,
composto de belezas naturais, um valioso complexo arquitetônico e
cultural, uma densa histórica e povo acolhedor.

Assim, na ocasião em que o município celebra 300 anos de fundação, a
Assembléia Legislativa dedica-lhe esta justa homenagem, em nome de
todo o povo mineiro".

- Procede-se a entrega de placa.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos amigos de
Santa Bárbara, das autoridades e dos convidados e, cumprido o objetivo
da convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 1° de
dezembro, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem
do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 58a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 2112/2004

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Danival Roberto Alves -
Execução do Hino do Colégio - Entrega de placa - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento.
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Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Arlen Santiago - Jô Moraes - José Henrique -

Paulo Piau - Sebastião Helvécio.
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 José Henrique, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

O locutor - Convidamos a compor a Mesa os Exmos. Srs. Marcos
Montes, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes;
Deputado Paulo Piau; Júlio Cesar Lindemann, Superintendente Nacional
da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC; Raimundo
Nonato Femandes, Presidente Estadual da CNEC; José Mauro,
Superintendente da CNEC em Minas Gerais; e Danival Roberto Alves,
Diretor do Colégio Cenecista Dr. José Ferreira.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença em Plenário da Sra. Yamara Viana

de Figueiredo, Procuradora do Ministério Público do Trabalho, em cuja
pessoa saudamos a todos os alunos, professores e servidores do colégio
homenageado.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Colégio Cenecista

Dr. José Ferreira pelo transcurso de seu cinqüentenário de fundação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será
interpretado por integrantes da Orquestra Filarmônica Cenecista Dr. José
Ferreira, sob a regência de Reginaldo de Oliveira Costa.
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- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional
da entidade homenageada.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Palavras do Sr. Danival Roberto Alves

Boa-noite a todos. Caros Deputados Adelmo Carneiro Leão e Paulo
Piau, Dr. Marcos Montes, conterrâneos, amigos, companheiros da CNEC,
Dr. Júlio, Profs. Raimundo e José Mauro, meu venerável mestre de
sempre, Prof. Jenner Procópio, pais, professores e alunos, é muito bom
estar nesta Casa que representa nosso povo, principalmente no momento
em que nossa escola, completando seus 50 anos de existência, é
homenageada nesta Casa.

Tentamos ser um experimento comunitário como todas as escolas da
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade o são a seu modo. Nós,
como casa de educação, tentamos fazer com que, na escola, os valores
humanos sejam o divisor de águas que norteia as ações e regula as
relações entre as pessoas. Esse experimento não é novo, mas também
não é comum. Normalmente, as escolas se "manualizam" e tentam viver
de acordo com esses manuais. O experimento, dentro dos muros da
escola, tenta ser o vivenciar dos valores humanos, com os quais todos
concordamos, independentemente de visão política, formação religiosa
ou qualquer outra forma de visão de mundo.

Estamos, também, vivenciando um outro experimento, ainda
embrionário: o de ultrapassar os limites dos muros da escola e propor um
novo modo de se enxergar o processo de formar o cidadão. Se, dentro
dos muros da escola, estamos tentando formar um cidadão que vivencie
a prática do diálogo, do amor, da fraternidade e o exercício da razão, fora
dos muros da escola aprendemos a conhecer a comunidade onde
vivemos e seus problemas. E, a partir da tomada de consciência desses
problemas, ser, ainda que minimamente, parte de sua solução. Esse é
um aprendizado lento, em que as barreiras de toda ordem precisam ser
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superadas. Necessitamos superar as barreiras de ordem ideológica e até
mesmo as de uma visão pedagógica de mundo, que acredita que uma
escola se recolha aos limites estreitos dos muros que a cercam.

O Colégio Cenecista Dr. José Ferreira tenta ser, com muito esforço, um
experimento educacional diferente. Com  nossas limitações, conseguimos
pôr em prática, dentro dos muros da escola, a educação musical,
modalidade vivenciada por 300 alunos. Nas artes plásticas, temos
aproximadamente 360 alunos. Se as condições ajudarem, certamente,
em 2005, as experiências, dentro dos muros da escola, serão bem mais
amplas. Certamente, a escola se agigantará dentro de seus muros,
introduzindo novas práticas.

Mas a grande novidade que nossa escola tem a apresentar ao mundo
são as pessoas que dela saem.

Ao longo desses 50 anos, verificando os registros escolares, tomamos
consciência de que já há perto de 12 mil alunos concluintes do ensino
médio em nossa escola, como o próprio Deputado Adelmo Carneiro Leão,
ex-aluno, ex-professor de Química, dos bons, e pai de ex-aluno. Há
também netos de ex-alunos estudando na escola.

Não pretendemos defender nenhum princípio educacional e
pedagógico, viemos dizer a todos, principalmente aos alunos, que somos
uma escola que pretende dar o exemplo, mudando a si mesma e, quem
sabe, propor que os outros também mudem para melhor, tornando este
mundo mais solidário, fraterno e justo. Lembrei-me agora de um aluno,
cuja memória reverenciamos, Júlio Macedo Lacerda, que, pretendendo
mudar o mundo, a partir das visões de mundo do colégio, perdeu a sua
vida pela intolerância, pela arrogância e pela prepotência dos que, em
nome da razão, nunca a tiveram.

Encerrando essas palavras, que vêm do coração, agradecemos a todos
os presentes, aos alunos, aos professores, aos companheiros da CNEC,
aos que nos homenageiam nesta Casa e aos visitantes, a homenagem a
um colégio que se considera um guerreiro. Deus lhes pague. Obrigado.

Execução do Hino do Colégio
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O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o hino da entidade
homenageada nesta noite, interpretado pela Orquestra Filarmônica
Cenecista Doutor José Ferreira, sob a regência de Reginaldo de Oliveira
Costa.

- Procede-se à execução do Hino do Colégio.
Entrega de Placa

O locutor - Senhoras e senhores, o Deputado Adelmo Carneiro Leão,
representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri
Torres, fará a.entrega ao Prof. Danival Roberto Alves de placa alusiva a
esta homenagem. Para tanto, solicitamos a ambos a gentileza de se
dirigirem ao local destinado a condecorações.

A placa contém os seguintes dizeres: "A homenagem da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais ao Colégio Cenecista Doutor José
Ferreira, que há 50 anos vem prestando relevantes serviços à sociedade
mineira, não só pela formação humanística que oferece a nossas
crianças e jovens, contribuindo para a construção de novos cidadãos,
como também pelo importante trabalho social que desempenha com a
comunidade de Uberaba.".

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

Saúdo o Diretor do Colégio Cenecista Doutor José Ferreira, meu amigo
Danival Roberto Alves; o Secretário de Estado de Desenvolvimento
Social, ex-Prefeito de Uberaba, Dr. Marcos Montes; o companheiro de
muitos anos, Deputado Estadual Paulo Piau; o Superintendente da
Campanha Nacional das Escolas da Comunidade, Júlio César
Lindemann; o Superintendente da CNEC em Minas Gerais, José Mauro; o
Presidente Estadual da CNEC, Raimundo Nonato Fernandes; Profa.
Mariluce; demais professores e professoras; alunos e alunas; servidores
e servidoras do Colégio Doutor José Ferreira; convidados e convidadas;
amigos, colegas e servidores da Assembléia Legislativa de Minas Gerais;
telespectadores da TV Assembléia; e, carinhosamente, a linda Beatriz,
que também é aluna do Colégio Doutor José Ferreira, onde pela primeira
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vez a encontrei. Há mais de 30 anos, estamos nessa caminhada. É com
alegria que todos nós aqui reunidos nesta Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais solenemente saudamos o meio século de
existência do Colégio Cenecista Doutor José Ferreira.

O ideal de uma plena cidadania só pode ser atingido pela educação, por
uma educação que cultive a liberdade, o respeito ao outro e a
preservação da individualidade, associada ao compromisso simultâneo
com o meio social. O Colégio Cenecista Doutor José Ferreira, da cidade
de Uberaba, cujo cinqüentenário estamos comemorando, é exemplo
desta importante formação de bons cidadãos. Em seu trabalho diário, não
tem faltado o compromisso com a ética e com a valorização do ser
humano, promovendo uma efetiva ligação dos educandos com a sua
comunidade. Vem, ao longo dessas décadas, destacando-se pelo
oferecimento de serviços e de produtos educacionais de reconhecida
qualidade.

A Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC -,
mantenedora do Colégio Cenecista Doutor José Ferreira, é o mais
importante movimento de defesa da educação comunitária existente na
América Latina. Um grupo de universitários, liderados por Felipe Tiago
Gomes, criou, em Recife, a primeira unidade do sistema, o Ginásio
Castro Alves. Professores voluntários dividiam seu conhecimento com
quem, sem dispor dos meios financeiros, tinha vontade de aprender. O
sonho do fundador transformou-se numa pregação cívica, uma bandeira
de luta pela democratização do ensino no País. Hoje, a campanha está
presente em todo o Brasil. São 376 escolas em 343 municípios,
atendendo a quase 150 mil alunos.

O colégio de Uberaba, fundado em 1954, funcionou provisoriamente no
grupo escolar Brasil, até a construção de sua sede em 1960. No
momento, estão matriculados 3 mil alunos nos diversos níveis de ensino.
Sua proposta político-pedagógica enfatiza a participação extramuros nos
serviços à comunidade tanto dos alunos como dos professores, pais e
funcionários. Ajudou a construir e mantém, nesse esforço coletivo, o
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Ginásio Poliesportivo Doutor Adroaldo Modesto Gil e a casa do caminho
de Uberaba, que recebe pacientes portadores do vírus HIV. Outras
atividades sociais incluem a alfabetização de adultos, a construção de
casas para a população carente, o acolhimento do menor em situação de
risco, a promoção de atividades artísticas e culturais, cuja expressão
maior é sua orquestra filarmônica.

Esse é o conceito de educação para a cidadania que preterimos e
defendemos, pois implica o envolvimento com os problemas de todos,
promovendo a solidariedade no contexto de um ensino que reúne
qualidade, conteúdo e responsabilidade.

Por tudo isso, congratulo-me com todos aqueles que, no passado e no
presente, contribuíram e contribuem, de forma temporária ou permanente,
sempre com prestimoso engajamento, à nobre conjunção de esforços em
prol de uma experiência verdadeiramente coletiva e de uma ação
educativa comunitária.

Pessoalmente me considero abençoado por me encontrar presente e
por presidir esta solenidade, uma vez que, na condição de aluno,
professor e pai de alunos, sou parte e partícipe da história de uma
instituição eficiente na capacitação profissional e acadêmica,
compromissada com a construção da cidadania e com o alargamento das
fronteiras da liberdade, da justiça e da solidariedade.

Tenho orgulho de ser companheiro de muitos que ali cultivaram e
fizeram vicejar o sonho de um mundo melhor e mais justo, o sonho de um
Brasil fraterno, solidário e próspero.

Tenho orgulho de ser companheiro daquele que, pela última vez,
presidiu o Grêmio Machado de Assis e que fez de seus anos de
juventude um. tempo de luta e pregação constante pela democracia,
justiça e liberdade. Por elas viveu e morreu.

Gildo Macedo Lacerda, exemplo de solidariedade e de amor ao
próximo, continua aqui, entre nós, vivo, a alimentar o nosso sonho, a
nossa fé e a nossa esperança numa sociedade consagrada pelos valores
humanísticos, tal como preconizada pela Constituição da República.
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Por tudo isso, neste momento, gostaria de rememorar, ou melhor
dizendo, de parafrasear algumas palavras do velho mestre Rui Barbosa
em sua celébre oração aos moços: "Estudante sou. Nada mais. Mau
sabedor, ( ... ) Pouco mais sei do que saber estudar, saber como se estuda
e saber que tenho estudado. Nem isso mesmo sei se saberei bem. Mas,
do que tenho logrado saber, o melhor devo (às manhãs e madrugadas)
ao Colégio Cenecista Doutor José Ferreira".

Por tudo e em nome de toda a comunidade cenecista é que digo:
parabéns, querido liceu, querido Colégio Doutor José Ferreira, parabéns
à cidade de Uberaba e ao Colégio Cenecista Doutor José Ferreira, por
colocarem em prática a nobre filosofia do trabalho comunitário como
complemento indispensável à formação de seus alunos-cidadãos!

Que a integridade e a honestidade dos propósitos que nortearam esse
meio século de vida fértil e em abundância estejam perpetuadas nas
comemorações das centúrias vindouras! Parabéns, felicidades!

Pelo tamanho da orquestra, não teremos oportunidade de ouvi-Ia no
Plenário. E uma alegria, uma honra tê-los aqui, e continuaremos nos
deleitando com este momento, com esse maravilhoso trabalho
desempenhado junto ao Colégio Doutor José Ferreira, no Hall das
Bandeiras, no primeiro andar. Agradeço a presença de todos.

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

e autoridades e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais de
amanhã, dia 3, às 8h30min, às 116h30min e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 68 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 10/1212004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e George Hilton
Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: Ata - Questão de

ordem; existência de número regimental para a discussão das matérias
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constantes na pauta - 2 a Parte (Ordem do Dia):' Fase: Discussão de
Pareceres: Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução n°
1.942/2004 e dos Projetos de Lei n os 931 e 1.139/2003; encerramento da
discussão - Chamada para recomposição de quórum; inexistência de
número regimental para votação; chamada para recomposição de
quórum; existência de número regimental para discussão das matérias
constantes na pauta - 2 a Fase: Discussão de Proposições: Discussão, em
turno único, do Projeto de Resolução n° 1.973/2004; requerimento do
Deputado Célio Moreira; prejudicialidade do requerimento; discurso do
Deputado Célio Moreira; questão de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever Lopes
- Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Cého Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - ivair Nogueira - Jô Moraes - João
Bittar - João Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Maria Olivia - 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 -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h14min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 2a-Secretária "ad hoc", procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, estou verificando que não

há quórum suficiente para a continuação dos nossos trabalhos. Gostaria
de solicitar a V. Exa. que encerre, de plano a reunião, tendo em vista a
inexistência de quórum mínimo para a votação dos requerimentos e dos
projetos em pauta.

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

• Deputado Célio Moreira - Pediria a V. Exa. a verificação de quórum.
• Sr. Presidente - A Presidência já verificou, de plano, a existência de

mais de 26 Deputados; portanto a reunião deverá prosseguir.
• Deputado Célio Moreira - Pela ordem , Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Indago de V. Exa. se tratará de assunto que não o

mesmo sobre o qual suscitou questão de ordem.
• Deputado Célio Moreira - Sim. Pelo art. 164 do Regimento Interno.
• Sr. Presidente - Se V. Exa. não foi citado, como quer a palavra pelo

art. 164 do Regimento Interno?
O Deputado Célio Moreira - Pediria a V. Exa. que verifique que, não há

20 Deputados. no Plenário, já que alguns que responderam à chamada já
saíram. Para dar continuação aos trabalhos, seriam necessários 26
Deputados.

O Sr. Presidente - A decisão da Presidência já foi tomada, e será dada
a seqüência aos trabalhos.

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

vai passar à 2 Parte da reunião, em sua 18 Fase, com a discussão de
pareceres

Discussão de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução

n° 1.94212004, da Mesa da Assembléia, que altera o art. 77 da Resolução
n° 5.176, de 6/11/1997, que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 931/2003, do Deputado
Leonardo Moreira, que obriga os estabelecimentos comerciais a informar
ao consumidor a cobrança de consumação mínima. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.139/2003, do
Deputado Leonardo Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar a
Maria Inez Castro Moreira o imóvel que especifica. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Esgotada a matéria em fase de discussão, a Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição
de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado George Hilton) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados. Portanto,

não há quórum para votação. Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda a
nova chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. Portanto,

não há quórum para votação, mas o há para a discussão das matérias
constantes na pauta.

2 a Fase
O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia,
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com a discussão das matérias constantes na pauta.
Discussão de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n° 1.973/2004, da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o
Regime Especial de Tributação n° 1/2004, 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 Célio Moreira, solicitando o adiamento da
discussão do projeto em apreço. A Presidência declara o requerimento
prejudicado, uma vez que não há quórum para votação. Com  a palavra,
para discutir, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, o Projeto de Resolução n° 1.973, da Comissão de
Fiscalização Financeira, ratifica o Regime Especial de Tributação n°
112004, nos termos do art. 70 da Lei n° 15.292, de 518/2004.

Farei a leitura desta proposta: (- Lê a A Mensagem n° 301/2004 que foi
publicada na edição do dia 12/11/2004)

Parabenizo o Governador Aécio Neves e peço que se registre, nos
anais desta Casa, a divulgação, por meio da mídia, do pagamento das
verbas retidas, no período que vai de 1995 a 2000, aos funcionários
públicos estaduais, incluindo benefícios como qüinqüênio, biênio e férias-
prêmio, compromissos que serão integralmente cumpridos até o final de
2005.

A atuação do Estado merece elogios e aplausos. Mais de
R$57.700.000,00 foram liberados para honrar compromissos, atendendo
a reivindicações históricas dos servidores. Cito, por exemplo, o fim da
escala de pagamento, que passa a ser unificado - estendendo-se aos
aposentados e pensionistas -, e a antecipação do 13° salário para o dia
10 de dezembro.

Sabemos das dificuldades em que muitos servidores se encontram. Em
nosso gabinete, registramos diversos pedidos de pagamento dessa
verba, para que possam realizar sonhos há muito adiados por falta de
condições financeiras. Entre eles, tratamentos médico e dentário,
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aquisição de bens e quitação de dividas. Louva-nos saber que essa
importante atitude do Governo amenizará o Natal desses servidores,
trazendo a esperança de um 2005 melhor.

Mais uma vez, parabenizo o Governador por tornar Minas Gerais um
Estado que luta pelo bem-estar e pela dignidade de seu povo, realizando
um Governo coerente e respeitado no cenário nacional.

Farei a leitura da correspondência da Secretaria de Fazenda do Estado
de Minas Gerais e da Subsecretaria da Receita Estadual, da
Superintendência de Tributação, sobre o Projeto de Resolução n°
1.973/2004. (- Lê:)

"A diretoria da Superintendência de Tributação, no uso de suas
atribuições, com fundamento no disposto no art. 225 da Lei n° 6.763 de
26/12/1975, e nos arts. 183 e 223, parágrafo único, do regulamento do
ICMS aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13/12/2002, e considerando o
tratamento dispensado pelo Estado do Rio de Janeiro ao café torrado e
moído, com a edição do Decreto n° 35.528 de 17/5/2004, reduzindo a
carga tributária de 7% na saída interna do produto, quando produzido em
estabelecimento industrial daquele Estado..."

Encaminhada a mensagem a esta Casa, foi designado relator pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Neste momento,
passo à leitura do parecer (- Lê o parecer publicado em 25/11/2004.)
Publicada no "Diário do Legislativo", em 12/11/2004, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência n° 13.

Desmembrada a proposição em três processos, passamos a emitir o
parecer relativo ao Regime Especial de Tributação n° 1/2004, concedido à
empresa Café Bom Dia Ltda. (- Lê a fundamentação contida no parecer
da Comissão de Fiscalização Financeira, publicado no dia 25111/2004.)

Li o relatório e, mais uma vez, parabenizo o Governo por encaminhar
esse projeto, que, com certeza, objetiva defender nosso Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Vejo que somos seis Deputados neste
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Plenário, portanto, solicito ao Presidente que encerre, de plano, esta
reunião, pois não há quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado George Hilton) - A Presidência verifica, de

plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião extraordinária de amanhã, dia 2, às 9 horas, e para a reunião
especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma data, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 69a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 2/12/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem

do Dia): P Fase: Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final do
Projeto de Resolução n° 1.942/2004 e dos Projetos de Lei n

o
s 931 e

1.139/2004; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Antônio Carlos Andrada; questão de ordem; aprovação -
Requerimento n° 2.656/2004; aprovação com a Emenda n° 1 - Suspensão
e reabertura da reunião - Questão de ordem; inexistência de quórum para
a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever Lopes
- Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo
- Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
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Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Bittar -
João Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria Olívia - 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 Mauri Torres) - As 9h13min, a lista de

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

r 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)
P Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência
vai passar à 2a Parte da reunião, em sua V Fase, com a apreciação de
pareceres e de requerimentos.

Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecér de Redação Final do Projeto de Resolução

n° 1.942/2004, da Mesa da Assembléia, que altera o art. 77 da Resolução
n°15.176, de 6/11/97, que contém o Regimento Interno da Assembléia do
Estado de Minas Gerais. 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° 931/2003, do Deputado
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Leonardo Moreira, que obriga os estabelecimentos comerciais a informar
ao consumidor a cobrança de consumação mínima. Em votação,o
parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.139/2003, do
Deputado Leonardo Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar a
Maria Mercês Castro Moreira o imóvel que especifica. Em votação,o
parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada,

em que solicita que o Projeto de Lei Complementar n° 52/2004 seja
distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Não entendi, Sr. Presidente. O

requerimento solicita que o projeto seja encaminhado à Comissão de
Fiscalização? Ele não iria para ela?

O Sr. Presidente - Não, ele foi distribuído para as Comissões de Justiça
e Administração Pública.

• Deputado Rogério Correia - Ok.
• Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados e as

Deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento n° 2.656/2004, da Comissão de Administração Pública,
em que solicita ao Tribunal de Contas de Minas Gerais informações sobre
a existência de estudos elaborados pelo órgão e de passivo mútuo entre
o Estado e o INSS. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o
requerimento, 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,

rÃ
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aprovado o Requerimento n° 2.656/2004 com a Emenda n° 1. Oficie-se.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora
para entendimentos entre as Lideranças sobre a aprecicação da matéria
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

trabalhos.
Questão de Ordem

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Sr. Presidente, verificando a
inexistência de quórum, solicito o encerramento, de plano, da reunião.

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

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

discussão, em turno único, dos Projetos de Resolução n os 1.973, 1.974 e
1.975/2004, em 1° turno, dos Projetos de Lei nos 1.263 e 1.321/2003, e,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.558/2004, uma vez que
permaneceram em ordem do dia para discussão por seis reuniões.

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

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

ATA DA 18 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM 28/10/2004
As 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia, Fábio
Avelar e Roberto Ramos, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
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Deputado Roberto Ramos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente registra a presença do Sr. Márcio Lobato,
Delegado da Polícia Civil de Belo Horizonte, que acompanha e auxilia
permanentemente os trabalhos da Comissão. A Presidência informa que
• reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e faz
• leitura do Ofício n° 30112004, enviado ao Sr. Fuad Jorge Noman Filho,
Secretário de Estado de Fazenda, solicitando o agendamento de visita
dos membros da Comissão àquela Secretaria. Os parlamentares
discutem o desenvolvimento dos trabalhos da CPI até o presente
momento. Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão,
é submetido a votação e aprovado requerimento do Deputado Rogério
Correia no qual solicita seja suspenso o prazo de funcionamento da
comissão até o dia 17 de novembro, com a finalidade de se aguardar se o
recebimento de documentações solicitadas, que são fundamentais para a
elaboração do relatório final. O Presidente esclarece que o teor desta
reunião consta, na íntegra, nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença do Sr. Márcio Lobato e
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
ordinária, a ser realizada no dia 18/11/2004, de novembro do corrente,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Sebastião Navarro, Presidente - Sargento Rodrigues - Fábio Avelar -

Rogério Correia.	-
ATA DA 15 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 3/11/2004
Às lOhlSmin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Lúcia

Pacífico e os Deputados Antônio Júlio, Fábio Avelar (substituindo este à
Deputada Vanessa Lucas, por indicação da Liderança do PSDB) e Chico
Simões (substituindo este ao Deputado Roberto Carvalho, por indicação
da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
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número regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a dar prosseguimento à
discussão sobre a instalação de eliminador de ar nos hidrômetros, bem
como o não-cumprimento da Lei n° 12.645, de 1997, pela COPASA. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados e registra
a presença dos Srs.: José Veloso Medrado, advogado, representando o
Sr. Mauro Ricardo Machado Costa, Presidente da COPASA; Fernando
Cesar Fontes Ferreira, do setor jurídico da COPASA; Vantuir Ribeiro da
Costa, do setor técnico da COPASA; Amauri Artimos da Matta, Promotor
de Justiça do PROCON Estadual; André Pereira, Diretor da DOLPHIN -
Eliminadores de Ar; Victor Fontão, representante da DOLPHIN nesta
capital; Luiz Roberto Vieira, Administrador de Empresas; Délio Malheiros,
advogado do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais - MDC -
MG-; e Maria do Céo Paixão Kupidlovski, Presidente do MDC-MG, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Antônio Júlio, autor do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos deputados presentes e convidados, para que façam suas exposições.
Registra-se a presença do Deputado Adalclever Lopes. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos: do Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja
recomendado à COPASA que, sob coordenação do CETEC, promova um
estudo sobre o equipamento denominado eliminador de ar, com a
participação do PROCON Estadual, do Ministério Público, da Associação
das Donas de Casa, desta Comissão e de entidades de defesa do
consumidor; seja feita consulta formal ao INMETRO para que esclareça
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de quem é a responsabilidade pela avaliação do aparelho eliminador de
ar a ser instalado em redes de ligação de água, de acordo com o que
dispõe o art. 39 do Código de Defesa do Consumidor; e seja feita
consulta formal ao PROCON Estadual para que informe e esclareça se a
comercialização dos aparelhos de eliminação de ar está de acordo com o
que dispõe o art. 39 do Código de Defesa do Consumidor; do Deputado
Antônio Júlio, em que solicita seja realizada audiência pública desta
Comissão para discutir o Projeto de Lei n° 1.43612004, do Deputado
Adalclever Lopes, que trata da cobrança individualizada da conta de água
nos condomínios residenciais; do Deputado Chico Simões, em que
solicita seja enviado ofício ao PROCON e ao Ministério Público para que
sejam efetuadas testes no eliminador de ar, com acompanhamento de
representantes do Poder Legislativo, dos órgãos de defesa do
consumidor, do Movimento das Donas de Casa e Consumidores e da
COPASA. 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.
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio - Roberto Carvalho - Fábio

Avelar.
ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 16/11/2004
As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio

Moreira, Laudelino Augusto e Sidinho do Ferrotaco, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sidinho do Ferrotaco, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a se

Á
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discutir e votar proposições da comissão. 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,
é aprovado o parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.564 (relator: Deputado Laudelino Augusto, em virtude de redistribuição)
na forma do Substitutivo n° 1, apresentado. Passa-se à 2 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n os 3.455, 3.459 e 3.461/2004. Passa-se à
3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados Gil Pereira em que solicita sejam
formulados votos de congratulações com os Srs. José Elcio Santos
Montese e Reinaldo Alves Costa Neto por sua nomeação para o cargo de
Diretor-Geral do DER-MG e do DEOP, respectivamente; e Célio Moreira
em que solicita a realização de reunião para obter esclarecimentos sobre
o aumento das passagens dos ônibus intermunicipais e da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Ricardo Duarte - Fábio Avelar.	-
ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇAO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 24111/2004
As 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Leonídio Bouças e Weliton Prado e a Deputada Ana Maria Resende,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidenta, Deputada Ana Maria Resende, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonídio Bouças,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
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e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr.
Alexander Bruno Alvarenga Tinelli e de outros funcionários da Escola
Estadual Dr. Osmar Bicalho, de Cristais, solicitando apoio à causa dos
funcionários da Secretaria de Estado de Educação, publicado no "Diário
do Legislativo" de 20/11/2004. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Lei n° 1.860/2004, em turno único (relator: Deputado
Sidinho do Ferrotaco); Projetos de Lei n

o
s 1.762 e 1.864/2004, em turno

único (relatora: Deputada Ana Maria Resende); Projetos de Lei n
o
s 1.885

e 1.88912004, em turno único (relator: Deputado Adalclever Lopes);
Projeto de Lei n° 1.876/2004, em turno único (relator: Deputado Leonídio
Bouças). Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, os
Projetos de Lei nos 1.860/2004 (relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco);
1.86412004 (relatora: Deputada Ana Maria Resende); 1.865/2004 (relator:
Deputado Leonídio Bouças); 1.885/2004 (relator: Deputado Adalciever
Lopes); 1.889/2004 (relator: Deputado Adalciever Lopes); 1.894/2004
(relator: Deputado Leonídio Bouças), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos nos

	

3.376/2004,	3.380/2004,	3.388/2004,	3.389/2004,	3.390/2004,
3.391/2004, 3.439/2004, 3.457/2004, 3.462/2004, 3.495/2004,
3.496/2004, 3.497/2004, 3.556/2004, 3.578/2004 e 3.588/2004. Passa-se
à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Antônio Júlio em que solicita seja realizada
audiência pública da Comissão em conjunto com a Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, para o prosseguimento da discussão sobre
a situação do Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo CT-
ITAC, do Município de Pitangui, em face da iminência de seu fechamento.
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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.
Ana Maria Resende, Presidente - Weliton Prado: Leonídio Bouças.

ATA DA 26 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a

LEGISLATURA, EM 24/11/2004
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Gilberto Abramo, Ermano Batista e 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: Projetos de Lei n os 1.952, 1.956,
1.959 e 1.960/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares); 1.948, 1.954
e 1.955/2004 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.950, 1.951 e
1.96212004 (relator: Deputado Leonídio Bouças); 1.949 e 1.961/2004
(relator: Deputado Ermano Batista); 1.958/2004 (relator: Deputado
Leonardo Moreira); 1.953 e 1.957/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza
Lara). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no
1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 774/2003, 1.727/2004 (relator: Deputado

Ermano Batista); e 578/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator:
Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição); 855/2003 com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição) e 1.858/2004 com as Emendas n os 1 a 6 (relator: Deputado
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Gilberto Abramo); e 1.91412004 com a Emenda n° 1 (relatora: Deputada
Maria Tereza Lara, em virtude de redistribuição). O parecer sobre o
Projeto de Lei n° 1.574/2004 , no 10 turno, deixa de ser apreciado em
virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição. Nos termos do art. 121, parágrafo
único do Regimento Interno, é aprovado o parecer do relator, Deputado
Ermano Batista (em virtude de redistribuição) pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n°
1.911/2004, no 1 0 turno. Registra-se voto contrário do Deputado Gilberto
Abramo e da Deputada Maria Tereza Lara. Passa-se à 2° Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Nesse momento, comparece no
recinto o Deputado Leonídio Bouças. 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 nos 1.926/2004 (relator: Deputado Gilberto Abramo) e 1.927/2004
(relator: Deputado Ermano Batista). São aprovados os requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei nos
1.923/2004 (relator: Deputado Gilberto Abramo), 1.905/2004 (relatora:
Deputada Maria Tereza Lara) e o Projeto de Lei n° 1.928/2004 convertido
em diligência ao DER-MG (relator: Deputado Leonidio Bouças). Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças - Leonardo Moreira -

Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
ATA DA 12° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15° LEGISLATURA, EM 30/11/2004

As 114h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Gustavo Valadares e Carlos Pimenta (substituindo este
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ao Deputado Olinto Godinho, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta.
O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Propostas de Ação
Legislativa nos 253, 254, 256 a 261/2004 (relator: Deputado André
Quintão); 262 a 265, 273, 282, 285 e 405/2004 (relator: Deputado
Gustavo Valadares). Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovadas, em
turno único, as Propostas de Ação Legislativa n os 253, 254, 256, 257,
258, 259, 260 e 261/2004 (relator: Deputado André Quintão); 262, 263,
264, 265, 273, 282 e 405/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares).
Após discussão e votação, é rejeitada, em turno único, a Proposta de
Ação Legislativa n° 285/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Lúcia Pacífico.

ATA DA 20S REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15 a LEGISLATURA, EM 1°/1212004
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Doutor Ronaldo (substituindo este ao Deputado Fábio
Avelar, por indicação da Liderança do BPSP), Leonardo Quintão e
Laudelino Augusto (substituindo este à Deputada Jô Moraes, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
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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 Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e suspende a reunião para que se
providenciem ajustes nos pareceres. As ii h4omin são reabertos os
trabalhos da comissão, com a presença dos Deputados Domingos Sávio,
Fábio Avelar, da Depuada Jô Moraes e do Deputado Manos Fernandes
(substituindo este ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação do
BPSP). Passa-se à P Fase 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 n os 1.845/2004, 1.336, 1.339, 1.341, 1.342 e
1.346/2003, por terem sido apreciados em reunião anterior. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres
pela aprovação, nol o tumo, dos Projetos de Lei n

o
s 1.338/2003 na forma

do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e 1.340/2003 na forma de substitutivo. O
Projeto de Lei n° 1.481/2003 e Projeto de Lei Complementar n° 52/2003
são retirados da pauta a requerimento da Deputada Jô Moraes, aprovado
pela Comissão. 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 3.460, 3.479, 3.573, 3.577, 3.592, 3.611 a 3.627 e
3.665/2004. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Domingos Sávio, em que solicita seja realizada audiência
pública em Divinópolis para discutir as ações necessárias para a criação
de infra-estrutura destinada à instalação de um ramal de gasoduto para
transferência de gás natural até a região Centro-Oeste do Estado; Doutor
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Viana, em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão
com a Comissão de Saúde para discutir a atual situação de atendimento
médico do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG e a gestão do Hotel do IPSEMG, com emenda da
Deputada Jô Moraes, em que solicita seja incluída na lista de convidados
dessa reunião a Sra. Andrêa Myrrha Guimarães de Araújo, representante
sindical do IPSEMG; Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva e da Deputada
Jô Moraes, em que solicitam seja encaminhada ao Congresso Nacional
manifestação de apoio à regular tramitação e aprovação do Projeto de Lei
n° 3.985/2004, que cria o Conselho Federal de Jornalismo e seus
Regionais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, do dia 2/12/2004, determina a Iavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar - Jô Moraes - Paulo Piau.

ATA DA 31 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 10/12/2004
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro

Lessa, Antônio Carlos Andrada, Doutor Viana, José Henrique e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
e comunica o recebimento do ofício do Sr. Agostinho Patrús, Secretário
de Estado de Transporte e Obras Públicas publicado no 'Diário do
Legislativo" do dia 26/11/2004. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Lei Complementar n° 54/2004, no 1° turno (Deputado
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Sebastião Helvécio) e Projetos de Lei n°5 1.908/2004, no 1° turno
(Deputado Sebastião Helvécio); 1.336/2003 e 1.340/2003, no 1° turno
(Deputado Jayro Lessa); 1.345/2003, no 1 0 turno (Deputado Antônio
Carlos Andrada); 1.338/2003, no 1° turno (Deputado Doutor Viana);
1.931/2004, no 1 0 turno (Deputado José Henrique) e 1.88412004, no 10

turno (Deputado Ermano Batista). 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 faz retirar da pauta os
Projetos de Lei n

o
s 1.866/2004, 1.867/2004, 1.868/2004, 1.869/2004,

1.87712004,1.879/2004,  1 .338/2004, 1.340/2004 e 1.88412004 e o Projeto
de Lei Complementar n° 54/2004, por não cumprirem pressupostos
regimentais. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela
aprovação, no 20 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.656/2004 (relator:

Deputado Ermano Batista); 1.597/2004 na forma dó vencido no 1 0 turno
(redistribuído ao Deputado Antônio Carlos Andrada) e 1.613/2004 na
forma do vencido no 1 1 turno (relator: Deputado Ermano Batista) e pela
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei nos 1.341/2004 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (retira-se da
reunião o Deputado Jayro Lessa, e registra-se a presença dos Deputados
Ermano Batista e Chico Simões), 1.342/2004 na forma do Substitutivo n°
1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da
Comissão de Administração Pública (relator: Deputado José Henrique) e
1.833/2004 (redistribuído ao Deputado Antônio Carlos Andrada). Retira-
se da reunião o Deputado Antônio Carlos Andrada. Os pareceres sobre
os Projetos de Lei n

os 1.339/2004, 1.346/2004 e 1.551/2004 (relator:
Deputado Antônio Carlos Andrada) e 1.333/2004 e 1.337/2004 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio), no 1 1 turno, deixam de ser apreciados em
virtude de solicitação de prazo regimental pelos seus respectivos
relatores. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Sebastião Helvécio, que conclui pela rejeição das Emendas n

o
s 1 a 3

apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n° 89612003, no 1° turno, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado José Henrique e, na
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fase de discussão dos respectivos pareceres pela aprovação dos Projetos
de Lei nos 1.686/2004, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Doutor Viana) e
1.898/2004, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
(relator: Deputado José Henrique), o Presidente defere os pedidos de
vista do Deputado Chico Simões. O Projeto de Lei n° 1.564/2004 é
convertido em diligência ao DER-MG e à Polícia Militar, atendendo-se a
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, aprovado pela
Comissão. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos nos
3.382/2004 e 3.643/2004. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. E
aprovado requerimento do Deputado Antônio Júlio em que solicita à
Secretaria de Fazenda informação sobre o perfil da dívida do Estado,
inclusive a taxa de juros incidente sobre o montante da dívida e o valor
pago de correção monetária, e em que solicita também seja esclarecido
se o percentual de 13% da receita líquida do Estado é suficiente para
pagar os juros da dívida, o qual teve parecer favorável do Deputado José
Henrique. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, em 2/12/2004, às 10h30min, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana - Sebastião Helvécio - Jayro

Lessa - Antônio Carlos Andrada.
ATA DA 17a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS
DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1° DO ART. 204 NA 2 a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 2/12/2004
Às lühsmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Ana Maria Resende (substituindo esta ao
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Deputado Antônio Carlos Andrada, por indicação da Liderança do BPSP)
e André Quintão (substituindo o Deputado Chico Simões, por indicação
da Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Jayro Lessa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciará matéria constante na pauta.
Passa-se à 11 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Ato contínuo, o Presidente, na condição de relator, determinou a
distribuição de avulsos do seu Parecer de Turno único que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n° 1.893/2004 com as Emendas n°5 10, 15,
16, 17, 23, 24, 25, 26, 49, 52, 55, 56, 59, 60, 64, 67, 77, 78, 81 a 91 e
com as subemendas que receberam o n° 1 apresentadas às Emendas
nos 5, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 39, 46, 50, 51, 53, 54,
63 e 76 e pela rejeição das Emendas n os 1 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 nos 65, 70 e 72 ficam prejudicadas por já estarem atendidas no
Plano Plurianual de Ação Governamental. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, hoje, às
16h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Márcio Kangussu - José Henrique - André

Quintão - Chico Simões - Doutor Viana.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.876/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório
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De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei n°
1.876/2004 visa a declarar de utilidade pública o Aeroclube de Guaxupé,
com sede nesse município.

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

Fundamentação
O Aeroclube de Guaxupé, fundado em 1942, é uma entidade sem fins

lucrativos. Seu principal objetivo é o ensino e a prática da aviação civil, da
aviação de turismo e da aviação desportiva em todas as suas
modalidades. Poderá cumprir missões de emergência ou de notório
interesse da coletividade.

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

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

1.876/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Atendendo ao disposto nos arts. 3 0 e 4° da Lei n° 15.033, de 20/1/2004,

o Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por meio da
Mensagem n° 292/2004, o projeto de lei em epígrafe, que contém a
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental para o triênio 2005-
2007.

Publicado em 7/10/2004, 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
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concedido prazo de 20 dias para a apresentação de emendas. Foram
recebidas, nesse período, 80 emendas.

Nos termos regimentais, esta Comissão passa a analisar o projeto e as
emendas apresentadas.

Fundamentação
A primeira revisão anual do Plano Plurianual de Ação Governamental

2004-2007 - PPAG - inaugura uma nova fase no planejamento das ações
governamentais no Estado de Minas Gerais. Em que pese às dificuldades
operacionais para a efetivação do processo de revisão permanente do
plano, especialmente em um contexto de severas restrições
orçamentárias, as revisões anuais pretendem transformar o PPAG em
uma peça dinâmica e atual, que incorpore anualmente os
aprimoramentos resultantes da avaliação de resultados e do
monitoramento dos programas de governo. Com  essa iniciativa, almeja-
se alcançar maior alinhamento das ações de governo com os objetivos
prioritários estabelecidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
- PMDI -, além da continuidade da participação da sociedade civil na
elaboração das leis do ciclo orçamentário, em contraposição ao
tecnicismo tradicional do processo de planejamento governamental.
Ademais, a integração entre a proposta de revisão do PPAG e a proposta
orçamentária para o exercício de 2005 evita que a peça orçamentária se
torne uma peça autônoma, dissociada das estratégias definidas com a
participação da sociedade civil.

O projeto contém dois anexos, quais sejam: a) o Anexo 1 contém os 22
programas excluídos, os 16 programas incluídos e as alterações nas
ações de programas existentes; b) o Anexo II traz toda a estrutura dos
programas estruturadores, com indicação precisa das ações mantidas,
das excluídas e das incluídas, bem como as respectivas justificativas e as
metas físicas e financeiras para o exercício de 2005 e para o biênio 2006-
2007.

A revisão do PPAG prevê a aplicação de R$962.000.000,00, em 2005,
na execução dos programas estruturadores, sendo R$114.000.000,00 no
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desenvolvimento econômico, R$63.000.000,00 na gestão pública,
R$305.000.000,00 na infra-estrutura e R$480.000.000,00 no
desenvolvimento social.

Denominada de GERAES, a carteira de programas estruturadores
demonstra com clareza que o planejamento de médio prazo passa a
incorporar a definição de prioridades compatíveis com a capacidade de
geração de recursos do Tesouro. Devido ao poder de alavancagem de
um conjunto de iniciativas, o projeto estruturador será submetido a um
processo de gerenciamento diferenciado das demais atividades, com
monitoramento intensivo das metas físicas e financeiras e com a
elaboração de indicadores de desempenho visíveis e quantificáveis.
Sendo assim, o número de projetos, bem como o número de suas ações,
deve ser limitado para não diluir a atenção gerencial requerida para sua
implantação, e deverá também receber uma análise cuidadosa quanto às
incertezas da obtenção dos recursos necessários. Cabe salientar também
que o conjunto de projetos estruturadores não é resultante de uma
distribuição eqüitativa de projetos entre os vários setores de governo,
mas do desdobramento rigoroso das prioridades estratégicas aprovadas
no PMDI. Em vista disso, opinamos pela rejeição das Emendas n o

s 4, 61,
62, 69 e 71.

Cumpre salientar que a Comissão de Participação Popular desta Casa
promoveu duas audiências públicas com o objetivo de apresentar o
projeto de revisão do PPAG à sociedade, bem como de colher sugestões
para o seu aprimoramento, com ênfase na programação dos projetos
estruturadores em seu primeiro ano de execução. Acatamos as idéias
contidas nas Emendas n os 13, 14, 18, 19, 22, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 39,
46, 50, 51, 53, 54 e 63, por meio da apresentação de subemendas que
visam à adequação dos valores propostos às restrições orçamentárias
contidas no orçamento de 2005, à correção de detalhes técnicos ou à
ampliação do objetivo pretendido, de modo a conferir generalidade à ação
sugerida, todas com impacto financeiro no Orçamento de 2005.
Recepcionamos também as Emendas n os 15, 17, 23, 24, 49, 55, 59, 60,
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64, 67, 77 e 78, que pretendem alterar o texto da finalidade das ações e
requerem a apresentação de emendas à proposta orçamentária para o
exercício de 2005. As Emendas n

os 25, 26, 52 e 56, igualmente acatadas,
não necessitam de compatibilização com a proposta orçamentária para o
exercício de 2005.

Algumas emendas apresentadas pela Comissão de Participação
Popular têm como objetivo alterar o título de ação orçamentária ou propor
aumento dos valores destinados a ações existentes. Entendemos que tais
emendas devem ser apresentadas ao projeto de lei referente à proposta
orçamentária para o exercício de 2005, em tramitação nesta Casa, que,
nos termos do § 30 do art. 157 da Constituição do Estado, é o instrumento
legal de alocação de recursos por excelência. A propósito, assim
estabelece o art. 60 da Lei n° 15.033, de 2004, que dispõe sobre o PPAG
2004-2007:

"Art. 60 - As alterações de título, produto e unidade de medida de ação
orçamentária que não impliquem modificação de finalidade e objeto
poderão ser efetuadas por meio da Lei orçamentária e de seus créditos
adicionais, mantido o respectivo código.".

Dessa forma, considerando ainda as dificuldades técnicas para
compatibilização dos impactos no biênio 2006-2007 e a conveniência de
se analisar o impacto financeiro global por ocasião da apreciação da
proposta orçamentária, optamos por não acatar as Emendas n°5 29, 36,
37, 38, 41, 42, 43, 44, 45 e 48 no contexto da revisão do PPAG,
recomendando a sua apresentação ao Projeto de Lei n° 1.892/2004. Na
mesma linha de raciocínio, somos pela rejeição da Emenda n° 6,
apresentada por parlamentar.

As Emendas n
os 9, 21 e 47 pretendem introduzir modificações nas

finalidades de ações ou na mudança de título de ação orçamentária.
Consideramos que as alterações propostas são incompatíveis com as
estruturas dos respectivos programas, motivo pelo qual deixamos de
acatá-las. Quanto às Emendas n

o
s 20 e 79, entendemos inoportuno o

acolhimento, considerando a inexistência do Fundo Estadual de Cultura e

ri
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a não-indicação dos cancelamentos compensatórios.
As Emendas n

o
s 32 e 33 pretendem dar nova redação ao título da ação

P099 - Atendimento aos Adolescentes em Conflito com a Lei -, transferi-ia
para o Programa Estruturador "Redução da Criminalidade Violenta em
Minas Gerais" e criar a ação nova "Manutenção da Assistência e Custódia
dos Adolescentes Autores de Ato lnfracional em Cumprimento de Medida
Socioeducativa" mediante o desmembramento da referida ação. Optamos
pela apresentação da Emenda n° 87, que atende às alterações sugeridas,
sem, contudo, alterar a denominação da ação original.

A Emenda n° 66 tem como objetivo elevar a meta de qualificação do
número de OSCIPs, sem alteração na meta financeira da ação.
Opinamos pela sua rejeição, uma vez que a qualificação de novas
OSCIPs depende fundamentalmente da demanda e constitui uma tarefa
de rotina da Secretaria de Planejamento e Gestão.

Entendemos que as alterações propostas pelas Emendas n o
s 65, 70 e

72 já estão contempladas no Plano Plurianual, razão pela qual indicamos
a sua prejudicialidade na conclusão deste parecer.

Somos também pela aprovação da Emenda n° 10 e pela apresentação
das Subemendas n os 1 às Emendas n

o
s 5 e 76, ambas apresentadas por

parlamentares.
A disposição desta relatoria seria pelo acolhimento de todas as ações

que vão ao encontro das aspirações da população, não fossem as
inevitáveis restrições orçamentárias que qualquer governo enfrenta ao
deparar com tamanha gama de demandas, especialmente no contexto de
efetivação do importante e necessário esforço de ajuste fiscal. Dessa
forma, considerando que o atendimento integral dos pleitos inviabilizaria a
finalidade constitucional do plano plurianual de priorizar as despesas de
capital e os programas de duração continuada mais relevantes, adotamos
alguns critérios para o acolhimento das emendas apresentadas, a saber:
1 - rejeição de emendas que resultem na criação de programa novo sem
a indicação do objetivo, da sua estrutura ou com a indicação de recursos
não orçamentários de origem desconhecida; 2 - rejeição das emendas
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que criem ação nova sem a indicação de cancelamentos compensatórios,
sem indicação das metas físicas e financeiras para 2005 e para 2006-
2007 ou cujo objetivo já está contemplado em outras ações
orçamentárias constantes no projeto de lei; 3 - rejeição das emendas que
incluem novos programas sem a observância do disposto no art. 40, 1, da
Lei n° 15.033, de 2004. Nesse sentido, opinamos pela rejeição das
Emendas n

os 1, 2, 3, 8, 12, 57, 58, 73, 74, 75 e 80. Pelos mesmos
motivos, apresentamos a Subemenda n° 1 à Emenda n° 11, de modo a
possibilitar a contemplação dos objetivos pretendidos para o biênio 2006-
2007.

Apresentamos, ainda, as Emendas n os 81 e 82, com a finalidade de
atender à técnica legislativa, bem como de adequar o projeto às
disposições da lei de diretrizes orçamentárias.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n° 1.89312004, com as Emendas n os 10, 15, 16, 17, 23, 24,
25, 26, 49, 52, 55, 56, 59, 60, 64, 67, 77, 78; com as Emendas n os 81 a
91 e as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n os 5, 11, 13, 14,
18, 19, 22, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 39, 46, 50, 51, 53, 54, 63 e 76, a seguir
apresentadas; e pela rejeição das Emendas n os 1 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 20,
21, 29, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 57, 58, 61, 62, 66, 69,
71, 73, 74, 75, 79 e 80. Informamos que ficam prejudicadas, com a
aprovação das respectivas subemendas que receberam o n° 1, as
Emendas nos 5, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 39, 46, 50,
51, 53, 54, 63 e 76.

Informamos ainda que, com a aprovação das subemendas que
receberam o n° 1 às Emendas n os 14 e 54 e da Emenda n° 87, ficam
prejudicadas as Emendas n os 7, 32, 33 e 68.

As Emendas nos 65, 70 e 72 ficam prejudicadas por já estarem
contempladas no Plano Plurianual de Ação Governamental.

EMENDA N° 81
Acrescente-se onde convier:

kA
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"Art. .... - As disposições do Anexo III, consideradas incisos deste artigo,
constituem alterações no PPAG aprovadas pelo Poder Legislativo, as
quais serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo Poder Executivo
ao texto dos Anexos 1 e II desta Lei.".

EMENDA N°82
Suprimam-se os § 2° e 3° do art. 2°.

ANEXO III
EMENDA N° 83

Acrescente-se ao Programa 064 - Ações de defesa civil nos municípios
mineiros - a ação nova "Apoio emergencial a comunidades", com os
seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos 1 e
II:

A Tabela referente ao Anexo III foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 4.12.2004.

EMENDA N° 84
Acrescente-se ao Programa 023 - Vigilância sanitária - a ação nova

"Apoio para construção de matadouros", com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

A Tabela das alterações foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 4.12.2004.

EMENDA N° 85
Dê-se à finalidade da Ação P343 - Realização de eventos para a

promoção do turismo - a seguinte redação, fazendo-se as alterações
necessárias nos Anexos 1 e II:

Finalidade: Participar de feiras e eventos nacionais e internacionais;
realizar eventos regionais e nacionais visando atrair turistas e
investidores para o Estado; apoiar os municípios na realização de
eventos para a promoção do turismo.

SUBEMENDA N°1 A EMENDA N°13
Acrescente-se ao Programa 0281 - Cooperação Estado e Município - a

ação nova "Capacitação de profissionais da educação infantil", com os
seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos 1 e
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ít
A referida Tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo'

de 4.12.2004.
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°14

Acrescente-se ao Programa 0310 - Universalização e Melhoria do
Ensino Médio - a ação nova 'Alimentação Escolar para o Ensino Médio",
com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos
Anexos 1 e II:

A referida Tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo"
de 4.12.2004.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°18
Acrescente-se ao Programa 217 - Estrada Real - a ação nova "Criação

e implantação de sistema de coleta e avaliação de dados estatísticos do
turismo na Estrada Real", com os seguintes atributos, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

- A Tabela das Alterações foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 4.12.2004.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°28
Acrescente-se ao Programa 622 - Inclusão Social de Famílias

Vulnerabilizadas - a ação nova "Família Acolhedora", com os seguintes
atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

A referida Tabela Foi publicada na edição do "Diário do Legislativo"
de 4.12.2004.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°30
Acrescente-se ao Programa 622 - Inclusão Social de Famílias

Vulnerabilizadas - a ação nova "Qualificação de Recursos Humanos para
a Gestão e Controle da Política de Atendimento aos Direitos da Criança e
do Adolescente", com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações
necessárias nos Anexos 1 e II:

A referida Tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo"
de 4.12.2004.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°34
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Acrescente-se ao Programa 313 - Redução da Criminalidade Violenta
em Minas Gerais - a ação nova "Proteção de Crianças e Adolescentes em
risco de serem vítimas de homicídio", com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

- A referida Tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo"
de 4.12.2004.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°35
Acrescente-se ao Programa 313 - Redução da Criminalidade Violenta

em Minas Gerais - a ação nova "Atendimento a adolescentes e jovens
egressos do cumprimento de medida socioeducativa", com os seguintes
atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

- A referida Tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo"
de 4.12.2004.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°46
Acrescente-se ao' Programa 382 - Minas Sem Fome - a ação nova

"Incentivo à produção de peixes em tanques-rede", com os seguintes
atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

* A Tabela das Alterações foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 4.12.2004.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°50
Acrescente-se ao Programa n° 075 - Gestão de recursos hídricos - a

ação nova "Comitês das bacias dos rios Jequitinhonha, Mucuri, São
Mateus, Muriaé e Doce", com os seguintes atributos, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

A Tabela das Alterações foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 4.12.2004.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°51
Acrescente-se ao Programa 0134 - Gestão ambiental MG Século XXI -

a ação nova "Apoio a projetos de aproveitamento de crédito de carbono",
com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos
Anexos 1 e II:

A Tabela das Alterações foi publicada na edição do "Diário do

WA
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Legislativo" de 4.12.2004.
SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°54

Acrescente-se ao Programa 0172 - Flevitalização e desenvolvimento
sustentável da bacia hidrográfica do rio São Francisco - a ação nova
"Desenvolvimento do turismo ambiental", com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

- A Tabela das Alterações foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 4.12.2004.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°63
Acrescente-se ao Programa n° 0219 - Oferta de gás natural - a ação

nova "Estudos geofísicos para aumento da eficiência energética", com os
seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos 1 e

A Tabela das Alterações foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 4.12.2004.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°27
Dê-se à finalidade da Ação P576 - Implantação do Sistema de

Informação para a Infância e a Adolescência - SIPIA nos Conselhos
Tutelares dos Municípios a seguinte redação, fazendo-se as alterações
necessárias nos Anexos 1 e II:

Finalidade: implantar o Sistema de Informação para a Infância e a
Adolescência, visando a instrumentalizar o Conselho Tutelar para a
leitura da queixa ou registro da situação da criança e do adolescente,
bem como aplicar medida mais adequada, com vistas ao ressarcimento
do direito violado, e subsidiar os Conselhos de Direitos na formulação e
gestão das políticas de atendimento. Capacitar Conselheiros Tutelares e
Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente para o
uso do SIPIA.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°31
Dê-se à finalidade da Ação P787 - Fica Vivo - Controle de Homicídios

de Minas Gerais - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos 1 e II:

rs
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Finalidade: 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.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°39
Dê-se à finalidade da Ação P543 - Atendimento ao idoso - a seguinte

redação, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos 1 e II:
Finalidade: 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.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°53
Dê-se à finalidade da Ação P262 - Ampliação da Base Florestal - a

seguinte redação, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos 1 e
II:

Finalidade: 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.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°5
Dê-se à finalidade da Ação P774 - Registro do Aluno - a seguinte

redação, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos 1 e II:
Finalidade: 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-se 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.

SUBEMENDA N°1 A EMENDA N°11
Acrescente-se, na programação da Universidade do Estado de Minas

rÀ'1
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Gerais - UEMG - para o período 2006-2007, o programa
"Desenvolvimento da pesquisa científica" com a seguinte ação e
atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

Objetivo: desenvolver ações para execução de projetos de pesquisa
científica e tecnológica, estimulando sua divulgação e captação de
recursos.

- A Tabela das Alterações foi publicada na edição do Diário do
Legislativo, de 4.12.2004.

EMENDA N°86
Acrescente-se, na programação da Universidade do Estado de Minas

Gerais - UEMG - para o período 2006-2007, o programa "Extensão
universitária", com a seguinte ação e atributos, fazendo-se as alterações
necessárias nos Anexos 1 e II:

Objetivo: promover a integração entre a instituição e a comunidade,
mediante prestação de serviços e promoção de atividades com a
participação de alunos e professores em programas de interesse social.

* A referida Tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo"
de 4.12.2004.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°22
Acrescente-se ao Programa 0093 - Acesso ao conhecimento E

informação cultural - a ação nova "Formação de agentes
empreendedores culturais", com os seguintes atributos, fazendo-se
alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

A referida Tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo"
de 4.12.2004.

SUBEMENDA N°1 À EMENDA N°19
Acrescente-se ao Programa 0014 - Edificações públicas - a ação nova

"Implementação de centros culturais", com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

A referida Tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo de
4.12.2004.

EMENDA N° 87

a
e

as
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Dê-se à finalidade da Ação P099 - Atendimento a adolescentes em
conflito com a lei - a seguinte redação, transferindo-a para o Programa
Estruturador 0313- Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

Finalidade: manter as atividades de assistência ou custódia de
adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medida
socioeducativa e implantar o Plantão Interinstitucional de Atendimento
Inicial do Adolescente a Quem se Atribui Autoria de Ato Infracional.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°76
Acrescente-se ao Programa n° 0297 - Geração de conhecimento e

tecnologia agropecuária - a ação nova "Recuperação e Modernização do
Sistema Público de Pesquisa e Produção de Ciência e Tecnologia
Agropecuária e Agroindustrial", com os seguintes atributos, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos 1 e II:

* A referida Tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo"
de 4.12.2004.

EMENDA N°88
- Os Quadros das Emendas nos 88, 89 e 90 foram publicados na edição

do "Diário do Legislativo" de 4.12.20044.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Chico Simões - Doutor Viana -

André Quintão - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 54/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas no

s 1 a 6.
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Em seguida, foi o projeto enviado à Comissão de Administração
Pública, que opinou por sua aprovação com as Emendas n os 1 a 6.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188 c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
Encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem n° 245/2004, do

Governador do Estado, a proposição em tela dispõe sobre a estrutura
orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE - e dá outras providências.

Conforme a mensagem do Governador, a proposição vem atender à
necessidade de reformulação da estrutura orgânica da AGE, gerada pelo
disposto na Emenda à Constituição n° 56, de 2003.

O projeto prevê a criação de cargos na estrutura da Corregedoria do
órgão, levando em conta o alargamento de sua área de abrangência, que
agora inclui, além de outras atribuições, a correição de todas as unidades
jurídicas dos órgãos e entidades do Poder Executivo. São cargos de
natureza técnica, a serem preenchidos por profissionais especializados.

A Comissão de Constituição e Justiça, após minucioso exame do
projeto, verificou a necessidade de algumas alterações em dispositivos
que não atendem ao disposto na Emenda à Constituição n° 56, de 2003,
razão pela qual apresentou as Emendas n°5 1 a 6.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, referendou o
entendimento da comissão anterior.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a
esta Comissão analisar, o projeto, no primeiro momento, não apresenta
impacto sobre os cofres públicos, visto que cuida da reorganização da
estrutura da Advogacia-Geral do Estado. Entretanto., 72 novos cargos são
criados com a proposição, e caberá ao ordenador de despesas, quando a
estes der provimento, observar os limites impostos pela Lei
Complementar n° 101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. A
proposição satisfaz a exigência do art. 17 da referida lei, segundo o qual
os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado,
como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos com a
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estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
devam entrar em vigor e nos dois subseqüentes, demonstrando a origem
dos recursos para seu custeio.

A proposição atende, ainda, ao disposto no art. 169, § 1°, II, da
Constituição da República, que exige, para a criação de cargos, previsão
na lei de diretrizes orçamentárias e dotação orçamentária suficiente. A
proposta orçamentária para 2005 contém previsão de aumento das
despesas com pessoal de cerca de R$3.000.000,00 em relação ao
orçamento em curso, visando a adequações remuneratórias compatíveis
com o aumento do número de servidores, que passará dos 340,
constantes no orçamento de 2004, para 412 em 2005.

O aumento de despesas proposto nos parece pequeno se comparado
com o valor total de despesas com pessoal do Estado, principalmente
quando analisada a relação custo-benefício da proposição, considerando-
se o papel institucional da AGE, que é o de representar o Estado judicial
e extrajudicialmente, além de realizar as atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos do Poder Executivo.

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

Complementar n° 5412004, com as Emendas n os 1 a 6, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Márcio

Kangussu - Chico Simões - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.551/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Pastor George, o Projeto de Lei n° 1.551/2004
dispõe sobre o sistema de bônus e de pontuação para merecimento aos
policiais civis e militares, pela apreensão de armas.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
perdeu prazo para emitir seu parecer.
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Posteriormente, em virtude de aprovação de requerimento do autor da
proposição, foi ela encaminhada à Comissão de Segurança Pública, que
opinou pela sua aprovação.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposição objetiva estimular o desarmamento, contribuindo para a

diminuição da criminalidade, pois o número de assassinatos tem
aumentado assustadoramente, não só em Minas Gerais como em todo o
País. O projeto prevê a pontuação positiva no prontuário do policial, tanto
civil como militar, para fins de carreira, pela apreensão de armas, além do
bônus pecuniário, extensivo esse a todo cidadão que entregar suas
armas de fogo, não importando o motivo pelo qual a detenha.

Sem querer adentrar nos aspectos constitucionais e formais, que fogem
às competências desta Comissão, alguns comentários haverão de ser
tecidos.

Do ponto de vista formal, o projeto contraria os incisos III e IV do § 2° do
art. 65 e as alíneas "b" e 't' do inciso III do art. 66 da Constituição
Estadual, pois a matéria deve ser tratada por meio de lei complementar,
exigida para veiculação de normas atinentes ao estatuto dos servidores
públicos civis e militares. Benefícios pecuniários e regras de promoção
por merecimento têm evidente natureza estatutária. Ademais, a iniciativa,
nesses casos, é privativa do Chefe do Poder Executivo.

Afora os entraves acima descritos, o projeto ainda ofende princípios
como os da razoabilidade e o da eficiência, enunciados no "caput" do art.
13 da Carta mineira, uma vez que premia os policiais civis e militares pelo
exercício de uma função regular, cotidiana, que já faz parte de suas
atividades.

Com relação à atividade policial, cabe uma indagação: se os policiais
receberem vantagens especiais pelo cumprimento regular de uma de
suas muitas funções, como é que ficarão as demais? Não se deve ignorar
o risco de alguns policiais pensarem que somente valerá a pena cumprir
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com denodo os deveres do cargo se o poder público estabelecer prêmios
adicionais, hipótese que deve ser totalmente afastada, porque em nada
beneficia a sociedade, hoje tão carente de segurança.

No mesmo passo, com relação aos cidadãos, que também são
destinatários do projeto, corre-se risco semelhante. Segundo a proposta,
aquele que entregar a arma ao Estado ganha bônus pecuniário, não
importa a que título a detenha. Assim, as pessoas podem furtar armas
somente para receberem o bônus, arriscando até mesmo a vida para
tomar a arma de terceiros, como se fossem policiais.

Não bastando os impedimentos retromencionados, o projeto, sob a
ótica orçamentária, cria novas dificuldades, pois sua consecução resulta
em impacto financeiro negativo para o Estado. Ela cria despesa de
caráter continuado, contrariando o disposto no art. 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, que exige que a criação, expansão ou o
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de
despesa será acompanhada de estimativa do impacto financeiro-
orçamentário no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes.

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

1.551/2004.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Chico

Simões - Doutor Viana - Márcio Kangussu.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.884/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.884/2004
institui o Adicional por Titulação Acadêmica - ATA.

Preliminarmente, a proposição foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Em seguida, a Comissão de
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Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

Visa a proposição instituir o Adicional por Titulação Acadêmica - ATA -,
a ser concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento
efetivo de professor, portadores de título de mestrado ou doutorado,
lotados na Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - e na
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG. O referido abono visa
a corrigir distorção funcional e remuneratória existente entre os servidores
acima mencionados e os professores designados em exercício na
UNIMONTES e na UEMG.

Conforme foi ressaltado na análise do projeto pela Comissão de
Constituição e Justiça, por entraves de ordem legal os professores das
universidades estaduais não são adequadamente remunerados, de
acordo com a titulação alcançada em suas trajetórias acadêmicas.
Atualmente; a conquista do título de mestre ou doutor não repercute na
carreira dos professores. Mesmo no plano de carreira, a repercussão não
é imediata, como ocorre nas universidades federais.

A proposição visa a sanar estas deficiências, assegurando adicional ao
professor em conseqüência de sua titulação, tanto para os que adotarem
a nova carreira de educação superior, cujo projeto tramita nesta Casa,
quanto para os que optarem por permanecer na carreira em vigor. O
adicional corresponde à diferença entre o que recebem e o que poderiam
receber em face da titulação alcançada.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposta gera impacto
aos cofres públicos, por representar um aumento das despesas com
pessoal. De acordo com dados constantes da proposta orçamentária para
o exercício de 2005, em tramitação nesta Casa, a UNIMONTES terá, no
próximo ano, uma receita de R$50.605.730,00, sendo 21% originários de
recursos próprios e 79% derivados de repasses de recursos do Tesouro
Estadual. Deste montante, R$37.579.013,00, são destinados à
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remuneração de pessoal e encargos sociais. No caso da UEMG, a receita
prevista para o próximo ano é de R$ 15.844.076,00, sendo 10% oriundos
de receitas próprias e 90% representados por recursos repassados pelo
Tesouro Estadual. Os gastos de pessoal da UEMG para o próximo
exercício alcançarão o montante de R$13.038.791,00.

Finalmente, destacamos que o Substitutivo apresentado pela Comissão
de Administração Pública não produz nenhuma alteração no conteúdo da
proposta, visando somente promover ajustes de redação.

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

1.884/2004, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Chico Simões - Doutor Viana -

Márcio Kangussu.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 2/12/2004, a seguinte comunicação:
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Raimunda

Gomes Barbosa, ocorrido em 30/11/2004, em Bela Vista de Minas.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2004

ATA

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

Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Jayro Lessa, Antônio Carlos Andrada, Doutor Viana e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei n

o
s 1.339, 1.866,

1.867, 1.868, 1.869, 1.877, 1.879, 1.884, 1.908 e 1.931/2004 e o Projeto
de Lei Complementar n° 54/2004 são retirados de pauta, por não
cumprirem pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1°
tumo, dos Projetos de Lei nos 1.68612004 na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Doutor Viana);
1.898/2004 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado José
Henrique); 1.333/2004 na forma do Substitutivo n° 2, com a rejeição do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e da Emenda
n0 1, da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Sebastião
Helvécio); 1.336/2004 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Administração Pública, e pela rejeição das Emendas n

o
s 2 e 3, da
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Comissão de Administração Pública, e 1.340/2004 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Jayro Lessa); 1.346/2004 na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Administração Pública, e pela rejeição da Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Carlos
Andrada); e 1.863/2004 pela aprovação com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião
Helvécio) e o parecer pela rejeição das Emendas n os 1 a 3 apresentadas
em Plenário ao Projeto de Lei n° 896/2003 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio). O parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.338/2004, no 1° turno,
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo
relator, Deputado Doutor Viana. Os Deputados Sebastião Helvécio e
Antônio Carlos Andrada solicitam a distribuição de avulsos de seus
pareceres, que concluem, respectivamente, pela aprovação dos Projetos
de Lei n

o
s 1.337/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n°2, e pela

rejeição das Emendas no
s 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça,

e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Saúde, e
1.345/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, e pela rejeição das
Emendas n os 1 a 8, da Comissão de Constituição e Justiça. O Projeto de
Lei n° 1.551/2004 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Antônio Carlos Andrada aprovado pela Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para as próximas
reuniões extraordinárias, de hoje, às 16 horas e do dia 7/12/2004, às
9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Márcio Kangussu - Chico Simões - Doutor

Viana.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.932/2004

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem

por finalidade declarar de utilidade pública o Grupo de Fraternidade
Espírita Irmão Otto, com sede no Município de Corinto.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 11/11/2004, vem a matéria a
este órgão colegiado 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 Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a matéria em exame,

determina, em seu art. 1°, com redação dada pela Lei n°15.294, de 2004,
que pode ser declarada de utilidade pública a associação ou a fundação
constituída com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à
coletividade.

A concessão do referido título a entidades privadas é uma forma de o
Governo apoiá-las por prestarem serviços necessários à coletividade,
como a assistência social, o atendimento médico, a pesquisa científica e
a promoção da educação e da cultura. Essas instituições prestam seus
serviços como o Estado o faria, sem distinção de raça, cor, credo ou
convicções políticas, não tendo o lucro como finalidade. A atribuição do
título implica, portanto, o estabelecimento de aliança entre o poder
público e a iniciativa privada.

Cabe ressaltar, nesse ponto, que a Constituição da República, no inciso
1 do art. 19, impõe a separação entre instituições governamentais e
religiosas ao vedar aos entes federativos estabelecer cultos religiosos ou
igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com
eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada a inter-relação de interesse público de autoridades
governamentais e religiosas, na forma da lei.

Assim, o texto constitucional consagra o princípio da separação entre o
Estado e cultos religiosos, com vistas a garantir a liberdade religiosa, um
dos mais importantes direitos individuais, previsto no art. 50, VI, da Cada
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Magna.
Em vista disso, a declaração do Grupo de Fraternidade Espírita Irmão

Otto como de utilidade pública contraria o preceito constitucional que
proíbe o Estado de estabelecer alianças com instituições que têm como
objetivo a propagação de doutrinas sagradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.932/2004.
Sala das Comissões, 1° de dezembro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano Batista

- Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.337/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
institui e estrutura as carreiras do Sistema Estadual de Saúde.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade da matéria, com as Emendas n os 1
a 5. A Comissão de Saúde manifestou-se pela aprovação da matéria na
forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Administração Pública não
exarou seu parecer no interregno a que se refere o art. 140 do Regimento
Interno, tendo sido a proposição, com fulcro nesse dispositivo,
encaminhada a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua
competência.

Fundamentação
A proposição em pauta institui e estrutura as carreiras do Grupo de

Atividades de Saúde, integrado pela Secretaria de Estado da Saúde -
SES -, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -,
Fundação Ezequiel Dias - FUNED - e Fundação Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS.

Segundo o Executivo, o projeto tem por objetivo atender a reivindicação
dos servidores. A reforma administrativa e a implementação do novo
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modelo de gestão pressupõem a valorização do servidor e melhor
prestação de serviços. A proposição apresenta os princípios
meritocráticos de produtividade em consonância com a Emenda à
Constituição n° 57. Os servidores poderão exercer suas atribuições em
quaisquer dos entes do sistema de saúde, mediante cessão. A demanda
em cada órgão poderá ser suprida sem a criação de cargos e sem
aumento de despesas. Isso permite o ajustamento das atividades que
realiza às mudanças de formação durante a vida profissional. O projeto
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. Seqüencia em uma
mesma carreira formação e níveis de escolaridade diversos, sintonizando
com o aprendizado contínuo. Não haverá ingresso para as carreiras de
nível fundamental. O desenvolvimento na carreira poderá se dar por
escolaridade adicional, entendida como formação superior àquela exigida,
o que irá estimular os servidores a investir na elevação de sua
escolaridade.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade da proposição com as Emendas nos
1 a 5, corrigindo-a nos aspectos de sua competência.

A Comissão de Saúde, após audiência pública, manifestou-se pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, fruto de negociação
entre a Secretaria de Saúde e os representantes sindicais, com anuência
da Secretaria de Planejamento e Gestão, também para adequar o projeto
à técnica legislativa.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do ali. 100, c/c
o art. 102, inciso VII, alínea "d", do Regimento Interno, qual seja analisar
a repercussão financeira da proposição, entendemos que a instituição e a
estruturação de carreira não geram despesa pública. Após esse estágio,
deverá tramitar nessa Casa o respectivo plano de cargos e salários,
quando então poderemos ter uma primeira idéia quantitativa da
correspondente despesa pública.

Mesmo nesse momento, não podemos afirmar que se estaria criando
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despesa pública. O ato de criação de cargo público e o estabelecimento
de seu vencimento, o que se dá por meio de lei ordinária, não geram,
necessariamente, despesa pública. Após a criação de cargo, a
administração poderá realizar, concurso público para o seu provimento.
Nos termos do art. 37, inciso II, da Carta Magna, a investidura em cargo
público depende de prévia aprovação em concurso. A proposição
também estatui que o ingresso nos cargos de carreira depende de
aprovação em concurso público. Após essa aprovação, é facultado à
administração nomear candidato aprovado, e, somente após a sua posse,
começará a gerar despesas para o erário.

Assim, há um longo caminho a percorrer até que esse fato ocorra. Vale
ressaltar que a nomeação de candidato aprovado em concurso público é
ato discricionário do administrador. Aí então, ele deverá observar as
disponibilidades orçamentárias e financeiras e os ditames legais visto que
é o ato de nomeação que cria despesa obrigatória de caráter continuado
e a Lei de Responsabilidade Fiscal exige diversos requisitos a serem
então observados. O art. 17 desse diploma legal considera despesa
obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei,
medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a
obrigação legal de sua execução, o que, como demonstramos, não ocorre
com a aprovação do projeto em pauta.

De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, existindo
vagas no quadro de pessoal, e verificada a necessidade e a possibilidade
de seu preenchimento, cumpre aos dirigentes deflagrar o procedimento
administrativo para a realização do concurso, reservando à administração
o juízo de oportunidade e conveniência quanto à celebração do ato
admissivo do servidor que não está adstrito ao êxito do candidato, e sim
ao poder discricionário do administrador, que avaliará o momento de sua
concretização, levando em conta não apenas a necessidade de pessoal,
mas também as disponibilidades orçamentárias do órgão. Por vezes,
ainda que imprescindíveis as nomeações para o serviço público, o ato
fica inviabilizado por questões de ordem financeira. A Carta de 1988, em
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seu art. 169, § 1°, inciso 1, além de impor limites à despesa pública com
pessoal, exige que a admissão ou a contratação de pessoal só possam
ser feitas, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.
O candidato aprovado poderá vir a ser aproveitado, caso se verifiquem as
condições legais veiculadas para o ato - existência de vagas, concurso
tempestivo e disponibilidade orçamentária -, bem como os requisitos de
ordem discricionária - efetiva necessidade de preenchimento das vagas e
avaliação quanto à eficiência do concurso, consideradas as exigências
contemporâneas do cargo. O concurso público aperfeiçoa-se com a
homologação do resultado e traz ínsita a autorização para a nomeação
dos aprovados (fonte: adapt. de www.ppi.ce.pov.br/ - Ministro Maurício
Corrêa).

Analogamente, o enquadramento e o posicionamento dos atuais
servidores na estrutura das carreiras propostas dependem da edição de
atos posteriores do Poder Executivo, que, também, deverão observar as
disponibilidades orçamentárias e financeiras, além do juízo da
conveniência e da oportunidade. Dependem até mesmo da lei que dispõe
sobre remuneração.

Ademais, o Executivo garante expressamente no art. 6 0 do Decreto n°
43.576, de 2003, que a instituição dos planos de carreiras e o
enquadramento dos atuais servidores deverão ocorrer sem impacto
financeiro.

Assim, por não tratar de remuneração de servidores e da
correspondente despesa, a matéria não encontra, no âmbito desta
Comissão óbice a sua tramitação; entretanto, entendemos necessárias
alterações de conteúdo e, também, adequação do projeto à técnica
legislativa, o que fazemos por meio do Substitutivo n° 2, apresentado na
conclusão da presente peça opinativa. Ele contempla algumas alterações
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Governador
do Estado, visando à inclusão das carreiras de Médico, Profissional de
Enfermagem, Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia e
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profissional de Enfermagem da Área de Hematologia e Hemoterapia, bem
como à inserção de dispositivos relativos à jornada de trabalho dos
servidores da FHEMIG e da HEMOMINAS. Outra medida adotada é o
redimensionamento do quantitativo de cargos extintos e criados, bem
como a adequação necessária nos anexos do projeto.

Quanto aos anexos do projeto, foram promovidas alterações e inclusões
relativas aos níveis a serem alcançados pelo servidor no caso de
promoção, especificamente no que concerne à promoção por
escolaridade adicional dos integrantes das carreiras relacionadas com o
exercício da enfermagem em níveis fundamental e intermediário de
escolaridade, assim como introduzidas as descrições das carreiras de
Assistente de Enfermagem e Enfermeiro.

Finalmente, é importante ressaltar que o Substitutivo n° 2 foi fruto de
ampla negociação entre o Governo e os servidores e espelha um
consenso democraticamente alcançado após salutar diálogo.

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

1.337/2003 na forma do Substitutivo n° 2, a seguir apresentado, pela
rejeição das Emendas n os 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça,
e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Saúde.

SUBSTITUTIVO N°2
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder

Executivo do Estado de Minas Gerais.
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 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;
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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 Área 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 lei e o

número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- Sistema Estadual de Gestão da Saúde o sistema integrado pela
Secretaria de Estado de Saúde - SES -, pela Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, pela Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS - e pela
Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, com a finalidade de promover a
gestão administrativa das políticas públicas de saúde no Estado de Minas
Gerais;

II - grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua
área de atuação;

III - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus,
escalonados em vista 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,
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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 órgão e entidades do Poder Executivo:

- na SES, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde;
b) Técnico de Atenção à Saúde;
c) Técnico de Gestão da Saúde;
d) Analista 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) 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 FUNED, cargos das carreiras de:
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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 0 As atribuições especificas 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.

Art. 50 - Compete à SES, observadas as normas e as 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
quadros de pessoal do órgão e das entidades relacionados no art. 30 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 ocupado 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

rÀ



521

técnica, nos termos de regulamento.
§ V - 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;

II - 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;

III - 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;

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 Area 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 carreira de
Enfermeiro, lotados na FHEMIG.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento
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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 títulos e dar-
se-á no primeiro grau do nível correspondente à formação exigida.

Art. 11 - O ingresso em cargo de carreira de que trata esta lei ocorrerá
nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de
habilitação mínima em:

- nível intermediário, para o ingresso no nível 1 das carreiras de
Técnico de Atenção à Saúde, Técnico de Gestão da Saúde, Técnico
Operacional 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;

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 Area de Hematologia e

Hemoterapia:
a) graduação em Medicina, para ingresso no nível 1;
b) graduação em Medicina acumulada com residência médica, para
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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;
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.
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Art. 13— Concluído o concurso público e homologados os resultados, a
nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação
e ao prazo de validade do concurso.

§ 1 0 - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data de
sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 2° - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do
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

Ali. 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
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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
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 a implementação de tais atividades.

§ 21 - 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 - 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 Conselho
Federal de Medicina - CFM -, a Associação Médica Brasileira - AMB - e
a Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM - equivalem à
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residência médica.
§ 40 - 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 educação
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 de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para progressão ou
promoção, na hipótese de formação complementar ou superior àquela
exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada
com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

§ 1 0 - 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 supressão de
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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;
li - 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
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 da publicação desta lei, por servidores em
exercício no órgão Central e nas Unidades Administrativas das Diretorias
de Ações Descentralizadas de Saúde e à disposição, com ou sem ônus,
de outras entidades ou órgãos públicos da Administração direta e indireta,
nas três esferas de governo, nos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, ficam transformados em dois mil quinhentos e cinqüenta e dois
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cargos de provimento efetivo de Especialista em Políticas e Gestão da
Saúde, ressalvados os cargos ocupados por servidores à disposição dos
municípios por força do Programa Estadual de Municipalização, previsto
no art. 10 da Lei n° 9.507, de 29 de dezembro de 1987, que ficam
transformados na forma do art. 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 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 Municipalizaçâo, 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.
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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;
Vil - 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
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 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
Enfermeiro, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
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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 lotados na
FHEMIG na data de publicação desta lei ficam transformados em mil
setecentos e oitenta e cinco cargos de provimento efetivo de Técnico
Operacional da Saúde, ressalvados os cargos de provimento efetivo de
Auxiliar da Saúde, pertencentes à categoria profissional de Auxiliar de
Enfermagem, e os cargos de provimento efetivo de Técnico da Saúde,
pertencentes à categoria profissional de Técnico em Enfermagem, que
ficam transformados na forma do art. 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
Assistente de Enfermagem, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Atendente de Enfermagem
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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:

- 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
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cinqüenta e cinco cargos de provimento efetivo de Analista de
Hematologia e Hemoterapia, ressalvados os cargos de Analista da Saúde
pertencentes à categoria profissional de Médico, que ficam transformados
na forma do art. 35;

II - ficam criados oitenta e quatro cargos de provimento efetivo de
Analista de Hematologia e Hemoterapia.

Art. 35 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Médico
da Área de Hematologia e Hemoterapia, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Saúde
pertencentes à categoria profissional de Médico lotados na HEMOMINAS
na data de publicação desta lei transformados em noventa e sete cargos
de provimento efetivo de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia;

II - ficam criados trinta e cinco cargos de provimento efetivo de Médico
da Área de Hematologia e Hemoterapia.

Art. 36 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, previsto no Anexo 1,
são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível intermediário lotados
na HEMOMINAS na data da 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. 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;
111 - noventa e um cargos de Ajudante de Serviços Gerais;



533

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
FUNJED 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 FUNEO 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
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 Auxiliar 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. 30 serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme a tabela de correlação constante no
Anexo IV.
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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. 31, 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.

§ 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. 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.
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§ 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.

§ 2° - Poderão ser incorporados nas tabelas de vencimento básico a
que se refere o "caput" deste artigo o Abono de que trata a Lei Delegada
n° 38, de 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;

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.

§ 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. 48— Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo, decorrentes do enquadramento de que trata o art.
42, somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer as
tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei, bem
como do decreto a que se refere o art. 47.
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§ 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 "capuf' deste artigo
serão formalizados por meio de resolução conjunta do Secretário de
Estado de Saúde e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 49 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a Lei
n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido efetivado em
decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, será transformado
em cargo de carreira instituída por esta lei, observada a correlação
estabelecida no Anexo IV.

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

§ 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. 40 e 45.

§ 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. 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 § 30 deste artigo será extinta com
a vacância.

§ 5° - 0 quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° deste artigo e
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das funções públicas de que trata o § 3° 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 correlaçãõ 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.

§ 10 - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos servidores
na data da publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 2° - A carga horária semanal de trabalho de que trata o caput"
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 da 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 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,

que,

deste

rÀ



538

no prazo de noventa dias contados da data da 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.

§ 4°— Os servidores lotados, na data da publicação desta lei, no Quadro
de Pessoal da REMOMINAS, ocupantes de cargos de provimento efetivo
a serem enquadrados na carreira de Médico da Área de Hematologia e
1-lemoterapia, poderão optar, no prazo de noventa dias contados da data
da

,
publicação do decreto que estabelecer as regras de posicionamento,

por carga horária semanal de trabalho de vinte e quatro horas, em regime
de plantão, ou vinte horas, com tabela de vencimento proporcional à
carga horária.

§ 50_ Os servidores lotados, na data da publicação desta lei, no Quadro
de Pessoal da FHEMIG, pertencentes às categoilas 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 regras de
posicionamento, por carga horária de trabalho semanal de vinte e quatro
horas, com tabela de vencimento proporcional à carga horária.

§ 60 - As horas correspondentes ao exercício de serviço extraordinário
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.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio

Carlos Andrada - Chico Simões.
* As tabelas referentes ao Anexo 1 foram publicadas na edição do

"Diário do Legislativo" de 7.12.2004.
Anexo 1

(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei n° , de de de 2004)
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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
1.1.2 - Técnico de Atenção à Saúde
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
1.1.3 - Técnico de Gestão da Saúde
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
1.1.4 - Analista de Atenção à Saúde
Carga horária de trabalho: 20, 24 ou 30 horas semanais
1.1.5 - Especialista em Políticas e Gestão da Saúde
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
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
1.2.2 - Técnico Operacional da Saúde
Carga horária de trabalho: 16 ou 30 horas semanais
1.2.3 - Assistente de Enfermagem
Carga horária de trabalho: 20 ou 30 horas semanais
1.2.4 - Analista de Gestão e Assistência à Saúde
Carga horária de trabalho: 20, 24 ou 30 horas semanais
1.2.5 - Enfermeiro
Carga horária de trabalho: 20 ou 30 horas semanais
1.2.6 - Médico
Carga horária de trabalho: 12, 20 ou 24 horas semanais
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
1.3.2 - Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
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1.3.3 - Analista de Hematologia e Hemoterapia
Carga horária de trabalho: 20, 24, 30 ou 40 horas semanais
1.3.4 - Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia
Carga horária de trabalho: 20, 24 ou 30 horas semanais
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
1.4.2 - Técnico de Saúde e Tecnologia
Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
1.4.3 - Analista de Saúde e Tecnologia
Carga horária de trabalho: 20, 24, 30 ou 40 horas semanais

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 - Atribuições dos Cargos das Carreiras da Secretraria 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, nos termos da
legislação vigente.

2 - Técnico de Atenção à Saúde: executar atividades técnicas e
administrativas compatíveis com o nível médio de escolaridade, no
âmbito de atuação do Sistema único de Saúde em Minas Gerais, nos
termos da legislação vigente.

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 com o
nível médio de complexidade relacionadas ao exercício de funções de
vigilância sanitária, auditoria assistencial e epidemiologia.

rs
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4 - Analista em Atenção à Saúde: executar atividades técnicas e
administrativas compatíveis com o nível superior de escolaridade,
relativas à gestão e à assistência no âmbito de atuação do Sistema 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, gestão,
regulação, vigilância sanitária, auditoria assistencial e epidemiologia, bem
como outras atividades pertinentes à respectiva área de formação
profissional, no âmbito do Sistema único de Saúde em Minas Gerais, 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 o 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
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
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com as especificidades da formação técnico-profissional ou da 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 à
saúde coletiva.

II. 3—Atribuições dos Cargos das Carreiras da 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,
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 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 superior de

rÃ'
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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 reconhecidos
cientificamente; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar
atividades de atenção à saúde individual e à saúde 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
Fundação 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 como 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, elaboração,
análise, avaliação, execução, coordenação e controle de programas e
projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em saúde, bem
como executar atividades correlatas na respectiva área de formação
técnico-profissional, compatíveis com o nível intermediário de
escolaridade, no âmbito de atuação da FUNEO.

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, 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.



544

* A tabela referente ao Anexo III foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 7.12.2004.

Anexo III
(a que se refere o § 50 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
* As tabelas referentes ao Anexo IV foram publicadas na edição do

"Diário do Legislativo" de 7.12.2004.
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
IV.2 - Tabela de Correlação das Carreiras da FHEMIG
IV.3 - Tabela de Correlação das Carreiras da Fundação HEMOMINAS
IV.4 - Tabela de Correlação das Carreiras da Fundação Ezequiel Dias
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.338/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, 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.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto enviado à Comissão de Administração
Pública, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em exame institui e estrutura as carreiras do grupo de
atividades de Saúde e Previdência Social, compreendendo o IPSEMG e o
IPSM.

Na Mensagem n° 145/2003, o Governador do Estado declara que o
projeto de lei em análise tem por objetivo atender a uma antiga
reivindicação dos servidores públicos estaduais. Visa, ainda, o incentivo
ao aperfeiçoamento contínuo do servidor, por meio da valorização da
qualificação profissional e ao desempenho eficiente, para fins de
desenvolvimento na carreira. Declara, ainda, o Chefe do Poder Executivo
que a formulação de planos de carreiras em conformidade com o modelo
proposto permitirá a evolução do vencimento básico, do grau de
responsabilidade e da complexidade de atribuições, de acordo com o
posicionamento do servidor em sua respectiva carreira, vinculando-se o
desenvolvimento na carreira ao mérito funcional e à formação do servidor.

Consoante a exposição de motivos, propõe-se a criação de 217 cargos
novos e a extinção de 245 cargos de provimento efetivo no IPSEMG,
havendo um saldo de extinção de cargos correspondentes a 450 cargos,
perfazendo remuneração de R$202.500,00. E, mais, a criação de 13
cargos novos e a extinção de 20 cargos de provimento efetivo no IPSM.

A Comissão de Constituição e Justiça após minucioso exame da
proposição ora analisada entendeu que por uma questão de forma e de
técnica legislativa alguns ajustes se fizeram necessários e apresentou o
Substitutivo n° 1, para que o plano de carreira possa vigorar sem
problemas.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, referendou o
entendimento da Comissão anterior.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a
esta Comissão analisar, o projeto não apresenta, por enquanto, impacto
sobre os cofres públicos, visto que as tabelas de vencimento básico serão
estabelecidas e aprovadas por lei, atendidas as diretrizes definidas pela
Lei de Política Remuneratôria. Da mesma forma, os critérios de
posicionamento na nova carreira e os cargos de provimento efetivo
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criados, extintos e transformados serão identificados por meio de decreto.
Assim, a proposição que tratar da remuneração dos cargos que compõem
a carreira deverá estar acompanhada da estimativa da repercussão
financeira e orçamentária que a sua implantação ocasionará, para análise
desta Comissão.

Além disso, quando da análise do impacto financeiro da implantação da
nova carreira, deverão ser observados os limites impostos pela Lei
Complementar n° 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.
Segundo o art. 17 da referida lei, os atos que criarem ou aumentarem
despesa de caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal,
deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes, demonstrando a origem dos recursos para seu custeio.

Em atendimento à solicitação da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, apresentamos, ao final desta peça opinativa, a Emenda n° 1,
que altera a denominação do grupo de atividades de previdência social
para grupo de atividades de seguridade social, por melhor identificar o
grupo a que se refere.

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

1.338/2003 no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Substitua-se a expressão "grupo de atividades de previdência social"

pela expressão "grupo de atividades de seguridade social".
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Simões -

José Henrique - Antônio Carlos Andrada.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.339/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.339/2003
institui e estrutura as carreiras de Educação Superior do Estado de Minas
Gerais no âmbito do Poder Executivo.

Preliminarmente a proposição foi examinada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Em seguida a matéria foi encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que opinou pela aprovação da matéria, na forma
d9 Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo do projeto em exame, conforme a Mensagem n° 146/2003,

que o encaminha a esta Casa, é instituir e estruturar as carreiras do
Grupo de Atividades de Educação Superior, que compreende a
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e a Universidade
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, atendendo-se a uma antiga
reivindicação dos servidores públicos estaduais e cumprindo-se o
compromisso assumido pelo Poder Executivo.

De acordo com a mensagem, a proposição busca implementar os
princípios meritocráticos de produtividade na administração pública e
incentivar o aperfeiçoamento contínuo do servidor, por meio da
valorização da qualificação profissional e do desempenho eficiente, para
fins de desenvolvimento na carreira. A simplificação e a uniformização
das estruturas das carreiras, somadas a uma descrição mais ampla das
atribuições dos cargos efetivos, possibilitarão um aumento significativo da
mobilidade institucional, setorial e intersetorial dos servidores efetivos na
administração pública. As atuais 26 classes de cargos serão
transformadas em apenas oito carreiras, organizadas em níveis e graus.

O desenvolvimento na carreira poderá se dar basicamente por duas
formas. A promoção, mudança de um nível para outro imediatamente
subseqüente, exige interstício de cinco anos e cinco avaliações de
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desempenho satisfatórias. A progressão, passagem de um grau para
outro imediatamente subseqüente, no mesmo nível, exige interstício de
dois anos, além de duas avaliações de desempenho satisfatórias. O
servidor poderá ainda se desenvolver na carreira por escolaridade
adicional, que é a formação complementar ou superior àquela exigida
para o nível do cargo da carreira em que estiver posicionado. Nesse
caso, o interstício e a quantidade de avaliações de desempenho
satisfatórias exigidos para promoção e progressão poderão ser reduzidos
ou, até mesmo, suprimidos.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto em análise não
apresenta impacto negativo sobre as contas públicas do Estado,
conforme comprova demonstrativo enviado a esta Casa. Ressalta-se que
o art. 24 do projeto define que as tabelas de vencimento básico das
carreiras deverão ser estabelecidas e aprovadas em lei, atendidas as
diretrizes definidas pela lei de política remuneratória, observada a
estrutura prevista em seu Anexo 1.

Cabe salientar que Plano de Carreira em questão está em consonância
com o disposto no art. 18, § 1 0, da Lei n° 14.684, de 30/7/2003, que
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para
2004 e com o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O referido
dispositivo exige que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de
ação governamental que acarrete aumento da despesa sejam
acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nas
contas públicas do Estado, e que a despesa criada seja adequada à lei
orçamentária anual e compatível com o plano plurianual e a lei de
diretrizes orçamentárias.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo ao projeto
com o objetivo de promover alguns ajustes necessários, entre eles a
correção do número de cargos de auxiliar administrativo universitário e a
substituição da expressão "conselho universitário" pela expressão
"conselhos superiores", alteração proposta na emenda apresentada pela
Mensagem n°288/2004, que foi incorporada ao substitutivo.

rs



549

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

1.339/2003 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Doutor

Viana - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.345/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
institui e estrutura as carreiras da Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP -, do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG - e do Departamento de Obras
Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com as Emendas n o

s 1 a
8. A Comissão de Administração Pública não exarou seu parecer no
interregno a que se refere o art. 140 do Regimento Interno, tendo sido a
matéria, com fulcro nesse dispositivo, encaminhada a esta Comissão,
para ser analisada, nos lindes de sua competência.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta institui e estrutura as Carreiras do Grupo de

Atividades de Transportes e Obras Públicas, compreendendo o SETOP, o
DER-MG e DEOP-MG.

Segundo o Executivo, o projeto tem por objetivo atender a uma antiga
reivindicação dos servidores, à implementação do novo modelo de gestão
da administração pública, à reforma administrativa e de planos de
carreiras, objetivando a valorização do servidor e o aumento da eficiência
na prestação de serviços. A proposição busca implementar os princípios
meritocráticos de produtividade, estabelecendo a avaliação periódica. O
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projeto extingue 10.231 cargos, admite formação e níveis de escolaridade
diversos em uma mesma carreira, possibilitando a promoção a níveis
mais elevados com base na titulação. A fusão de classes amplia as
oportunidades de realização do servidor.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela admissibilidade do
projeto, nos lindes de sua competência, apresentando oito emendas.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100, c/c
o art. 102, inciso VII, alínea "d", do Regimento Interno, qual seja analisar
a repercussão financeira da proposição, razão essencial pela qual ela nos
foi encaminhada, entendemos que a matéria não gera despesa pública,
não encontrando óbice a sua tramitação.

A instituição e a estruturação de carreira, quando ocorre criação de
cargo público, que se dá por meio de lei ordinária, não gera despesa
pública. Trata-se de um momento preliminar. Após à criação de cargo, há
várias etapas a serem cumpridas: estabelecimento do vencimento,
abertura de concurso público, homologação, nomeação, posse e entrada
em efetivo exercício, quando, então, passará a ser gerada uma despesa
corrente.

Para chegar a esse estágio, após a conversão do projeto em lei, deverá
necessariamente tramitar nesta Casa projeto de lei ordinária que
disponha sobre o respectivo plano de cargos e salários, quando então
poderemos ter uma primeira idéia da despesa criada e emitir algum juízo
de valor sobre o impacto nas finanças públicas e, eventualmente, opor
algum óbice ou propor aperfeiçoamento ao processo. Nos termos do
inciso X do art. 37 da Carta Magna, a remuneração dos servidores
públicos somente poderá ser fixada por lei específica. Após esse
momento, a administração poderá realizar, se entender possível e
conveniente, concurso público para o provimento dos cargos. Nos termos
do art. 37, inciso II, da Constituição da República e do disposto no art. 10
do projeto em pauta, a investidura em cargo público depende de prévia
aprovação em concurso.

Após essa aprovação, é facultado à administração nomear candidato
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aprovado, o qual somente após a sua posse e entrada em efetivo
exercício, começará a gerar despesas para os cofres públicos. Assim, há
ainda um longo caminho a percorrer até que esse gasto ocorra.

Vale ressaltar que a nomeação de candidato aprovado em concurso
público é ato derivado do poder discricionário do administrador. O
candidato aprovado poderá vir a ser nomeado, caso se verifiquem as
condições legais para o ato, como existência de vagas, concurso
tempestivo e disponibilidade orçamentária e financeira e os ditames
legais, bem como os requisitos de ordem discricionária, que seriam a
efetiva necessidade de preenchimento das vagas e a avaliação quanto à
eficiência do concurso, consideradas as exigências contemporâneas do
cargo. Por vezes, ainda que sejam imprescindíveis as nomeações para o
serviço público, o ato fica inviabilizado por questões de ordem financeira.
A Constituição da República exige que a admissão ou a contratação de
pessoal só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária
suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos • dela decorrentes. O Executivo poderá ir nomeando os
candidatos aprovados paulatinamente, de acordo com a disponibilidade,
pois eles não têm direito automático à nomeação (fonte: adapt. de
www.pgj.ce.gov.br/ - Emmanuel. R.G. Castro/Pinto E .A. S. Landim).

Quando à observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, cumpre-nos
observar que o pagamento de pessoal efetivo, de fato, se enquadra como
despesa obrigatória de caráter continuado. O art. 17 desse diploma legal
a define como a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou
ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua
execução, o que, como demonstramos, não se origina com a aprovação
do projeto em pauta, e sim com o ato de nomeação e a entrada em
exercício. A proposição cria cargos que poderão vir a ser exercidos ou
não, total ou parcialmente. Em nosso entendimento, a proposição
apresenta, de certa forma, um caráter autorizativo. Assim, a proposição
não colide com esse dispositivo.

Por seu turno, o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal estatui que a
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criação, a expansão ou o aperfeiçoamento da ação governamental serão
acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios
subseqüentes. Remete ao ordenador de despesas a declaração de que o
aumento de gasto tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com: a lei
de diretrizes orçamentárias. Isso ocorre em um momento posterior. Vale
ressaltar que, para efetuar esses gastos, o Executivo deverá verificar se
está enquadrado nesse dispositivo. Competirá a esta Casa fiscalizar se
estão sendo observados os limites impostos pela referida lei, como
também os limites com despesa de pessoal, dispostos nos arts. 18 a 20,
em especial o percentual máximo com essa despesa para o Executivo.

Analogamente, o enquadramento dos atuais servidores na estrutura das
carreiras ora propostas depende da edição de atos posteriores do
Executivo, que, também, deverão observar as disponibilidades
orçamentárias e financeiras, além da discricionariedade da conveniência
e da oportunidade. Dependem, até mesmo, da edição de lei que disponha
sobre remuneração quando, da mesma forma, poderemos ter uma
primeira idéia da correspondente despesa pública e emitir algum juízo de
valor sobre o impacto nos cofres públicos e, eventualmente, opor algum
óbice.

Ademais, o Executivo garante expressamente no art. 6 0 do Decreto n°
43.576, de 2003, que a instituição dos planos de carreiras e o
enquadramento dos atuais servidores deverão ocorrer sem impacto
financeiro e declara, em sua "Exposição de Motivos", que o projeto visará
a uma economia mensal de R$4.511.700,00.

Vislumbramos um aspecto positivo: como os servidores poderão
desempenhar suas atribuições em qualquer ente do Grupo, possibilitando
um aumento de mobilidade, grande parte da demanda por servidores
poderá ser suprida sem a criação de cargos, por conseguinte, sem
implicar aumento de despesas com pessoal.

Finalmente, aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar a
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proposição, por meio do Substitutivo n° 1, redigido na conclusão desta
peça opinativa, incorporando as emendas formuladas pelo Governador do
Estado e acatadas pela Comissão de Constituição e Justiça, aprimorando
a redação legislativa e adaptando a proposição aos demais projetos
dessa natureza que tramitam nesta Casa.

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

1.345/2003, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado, e pela rejeição das Emendas n os 1 a 8, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Com a aprovação do Substitutivo n° 1, ficam prejudicadas as Emendas
nos 1 a 8, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 1
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,
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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 capacitaçâo e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo
nível de determinada carreira.

Art. 3 0 - 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. 4 0 - 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. 3°
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
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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° - 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. 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;

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:
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- 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 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;
li - 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.
Art. 13— Concluído o concurso público e homologados os resultados, a
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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 Transportes e Obras Públicas, 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.
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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
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 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.
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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.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do disposto
n "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 respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 22— O curso de formação técnico-profissional a que se refere inciso
IV do "caput" do art. 12 e as atividades de formação e aperfeiçoamento a
que se refere o inciso V do § 1° do art. 17 serão desenvolvidos em
parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.

Capitulo III
Disposições Transitórias e Finais
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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:

- 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 SETOP, 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
• setenta e seis cargos de provimento efetivo de Auxiliar em Transportes
• 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
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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
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 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 tabela de correlação constante no
Anexo IV.

Art. 30 - Ao servidor que, na data da publicação desta lei, for ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas entidades
relacionados no art. 3 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
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entidade de lotação do cargo ocupado pelo servidor;
li - o prazo para a opção a que se refere o "caput' deste artigo será de

noventa dias contados da data de publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento.

§ 1° - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 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 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
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servidor na data da publicação do decreto a que se refere o "caput" deste
artigo.

§ l - 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. 35 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que trata o art.
29 somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer as
tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei, bem
como do decreto a que se refere o art. 34.

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

§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de posicionamento
de que trata o "capuf' deste artigo, será mantido o valor do vencimento
básico percebido pelo servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei na data de publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento, acrescido das vantagens previstas na
legislação vigente.

§ 30 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
serão formalizados por meio de resolução conjunta do Secretário de
Estado de Transportes e Obras Públicas 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.
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§ 1 0 - 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
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 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 § 30 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.

Art. 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 "caput" deste artigo aos servidores que,

WiL



565

na data de publicação desta lei, forem detentores de função pública.
§ 2 0 - 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;

III - trinta ou quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados no
DEOP-MG, conforme a situação de cada servidor na data da publicação
desta lei.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Chico

Simões - José Henrique - Doutor Viana.
- As tabelas referentes ao Anexo 1 foram publicadas na edição do

"Diário do Legislativo" de 7.12.2004.
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
1.2 - Carreira de Auxiliar em Transportes e Obras Públicas
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
1.3 - Carreira de Agente em Transportes e Obras Públicas
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
1.4 - Carreira de Gestor em Transportes e Obras Públicas
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

Anexo II
(a que se refere o art. 40 da Lei no , de de de 2004)

Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de
Transportes e Obras Públicas
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11.1 - Carreira de Ajudante em Transportes e Obras Públicas
1.1 - Executar trabalhos rudimentares relacionados com construção,

melhoramento, restauração, conservação de estradas, obras-de-arte
especiais e edificações.

1.2 - Executar trabalhos gerais de ronda, vigilância, copa, cozinha,
limpeza e jardinagem.

1.3 - Executar tarefas auxiliares de oficina mecânica e 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 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 recebimento, guarda e

distribuição de correspondência, 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 e de operação de elevadores e

rÀ'



567

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.
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 sistemas
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, edificações, topografia e
aerofotogrametria.

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.
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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 especifica

de atuação.
4.3 - Executar tarefas afins, quando solicitado.

A tabela referente ao Anexo III foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 7.12.2004.

Anexo III
(a que se refere o § 5° do art. 35 da Lei n o , de de de 2004)

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

Efetivadas do Grupo de Atividades de Transportes e Obras Públicas
* As tabelas referentes ao Anexo IV foram publicadas na edição do

"Diário do Legislativo" de 7.12.2004.
Anexo IV

(a que se referem os arts. 28, 35, "caput", e 36 da Lei n°, 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
lV.2. Auxiliar em Transportes e Obras Públicas
IV.3 - Agente em Transportes e Obras Públicas
lV.4 - Gestor em Transportes e Obras Públicas
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.908/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Governador do Estado, cria a
Bolsa de Incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico destinada
a servidor público estadual.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu, em análise preliminar,
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.
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Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Pretende a proposição em análise implementar a Bolsa de Incentivo à

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, por meio da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -, para
servidores das administrações públicas direta e indireta do Estado, com
vistas ao fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico.

Um novo contrato social para a pesquisa implica reconhecer a
importância das instituições públicas voltadas a essa finalidade na
organização de sistemas de inovação mais efetivos e mais voltados para
a realidade social, econômica e ambiental do Brasil. E o que defende o
recente estudo Ciência, Tecnologia e Inovação: a reorganização da
pesquisa pública no País". O estudo, coordenado por Sergio Luiz
Monteiro SalIes-Filho, professor da Universidade Estadual de Campinas -
UNICAMP -, analisa as radicais transformações por que passam as
instituições de pesquisa e indica caminhos para a reorganização e o
conseqüente crescimento da ciência e da tecnologia no País.

Segundo os autores do estudo, há um longo caminho a percorrer com
relação à ciência e à tecnologia, envolvendo três agentes: o Estado, ao
qual cabe gerar e aplicar políticas públicas de ciência e tecnologia, além
de financiá-las; a Universidade, à qual cabe formar pessoal qualificado e
criar ciência básica; e a indústria, que deve investir na criação de
tecnologia, além de realizar pesquisa aplicada, incorporar pessoal
qualificado e, desse modo, ganhar competitividade.

Um dado importante é que no Brasil o setor privado tem investido pouco
no desenvolvimento científico e tecnológico, em parte devido à
instabilidade econômica nacional e à contínua mudança de regras. Dos
90 mil cientistas e engenheiros ativos em pesquisa e desenvolvimento,
apenas 9 mil trabalham diretamente em empresas. Isso quer dizer que a
pesquisa se concentra nas universidades e nas entidades
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governamentais, delas dependendo os avanços do setor.
Constata-se claramente que a tradição no investimento em ciência e

tecnologia colocou o Estado de São Paulo muito à frente dos outros
Estados brasileiros: o Estado paulista capta aproximadamente metade
das verbas federais destinadas à atividade e concentra o maior número
de pesquisadores em ciência e tecnologia do País.

Esse fato nos revela quão salutar para a economia do Estado é o
investimento próprio em ciência e tecnologia. Sem dúvida, a destinação
de bolsas de incentivo à pesquisa para servidores públicos estaduais é
uma ótima estratégia, entre outras que se fazem necessárias, de
transformação do cenário atual, em que o Estado contribui com menos de
10% para a pesquisa científica no País. Nesse sentido, a medida contida
no projeto de lei sob análise certamente incentivará a permanência dos
pesquisadores qualificados nos quadros funcionais dos órgãos e das
entidades públicos estaduais e proporcionará maior interesse dos
servidores menos qualificados em elevar o nível de sua formação
acadêmica.

Consideramos que a Comissão de Constituição e Justiça, no exame
preliminar, efetuou as adequações técnicas necessárias, por meio do
Substitutivo n° 1 que apresentou ao projeto.

Sugerimos, por meio da Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, que se
possibilite o afastamento do servidor beneficiado pela bolsa de incentivo à
pesquisa para o desenvolvimento de seu projeto, desde que para
colaborar com outra instituição no desenvolvimento de atividades que
tenham relação com a pesquisa realizada. Tal alteração está
fundamentada no diferencial de flexibilidade que a gestão do setor de
ciência e tecnologia exige para sua continuidade e efetividade. E preciso
valorizar e mesmo priorizar o trabalho conjunto de universidades,
institutos de pesquisa e organizações não estatais para que se tenha
sucesso no empreendimento das políticas de desenvolvimento científico e
tecnológico tão vitais ao desenvolvimento econômico e social do Estado.
A cessão aqui defendida permitiria esse saudável intercâmbio e,
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conseqüentemente, melhor aproveitamento dos recursos humanos
qualificados no Estado.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.908/2004, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, que
apresentamos.

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
'Art. .... - O servidor beneficiário da bolsa instituída por esta lei poderá

afastar-se das atribuições de seu cargo ou função no órgão ou na
entidade de origem, no período de desenvolvimento do projeto de
pesquisa, desde que preste colaboração com outra instituição das
administrações direta e indireta do Estado ou entidade qualificada como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP -, a que se
refere a Lei n° 14.870, de 16 de dezembro de 2003.

§ 1° - As atividades desenvolvidas no projeto de pesquisa devem ser
compatíveis com a natureza das atividades desenvolvidas na instituição
de destino.

§ 20 - Será observada, na cessão de servidor, a conveniência da
instituição de origem.

§ 30 - Durante o afastamento de que trata o "capuV' deste artigo, são
assegurados ao servidor público beneficiário da bolsa criada por esta lei o
vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei.".

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Maria Olívia, relatora - Maria Tereza

Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.908/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.908/2004
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cria a Bolsa de Incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
destinada a servidor público estadual.

Preliminarmente a proposição foi examinada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Em seguida a matéria foi encaminhada à Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou pela aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda n° 1, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame pretende criar a Bolsa de Incentivo à

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para os servidores estaduais,
que será concedida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - FAPEMIG. O intuito é fomentar a atividade de pesquisa e
o desenvolvimento tecnológico em quaisquer áreas do conhecimento de
interesse da administração pública estadual. Para concorrer à bolsa, que
não integra a base de cálculo de qualquer parcela ou vantagem
remuneratória e não se incorpora à remuneração ou aos proventos do
servidor, a proposição estabelece que o servidor tenha mestrado e que o
seu projeto seja aprovado pela FAPEMIG.

Segundo a exposição de motivos que acompanha o projeto, o que se
pretende é estimular a produção de pesquisas pelos servidores
estaduais, lotados nas universidades e entidades de pesquisa. De acordo
com a mesma exposição, é precária a atual situação da pesquisa no
Estado, resultado da redução do quadro de pesquisadores e dos recursos
orçamentários.

A proposição prevê que o processo e a concessão da bolsa serão
financiados não apenas com recursos próprios da FAPEMIG, mas
também com os de outras instituições, por meio de convênio. A proposta,
segundo a referida exposição, não implica, necessariamente, ônus
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financeiro para o Estado, uma vez que os recursos da própria FAPEMIG
podem ser remanejados de outros programas e podem ser utilizados
recursos das entidades interessadas. Ressalte-se que, na proposta
orçamentária para 2005, foram destinadas à FAPEMIG dotações
orçamentárias da ordem de R$134.000.000,00, sendo R$126.000.000,00,
aproximadamente, para o item Desenvolvimento Científico, que se refere
basicamente a apoio a projetos e concessão de bolsas de estudo.
Especificamente para concessão de bolsas de estudo a instituições
estaduais que promovem o desenvolvimento científico, foram destinados
R$4.560.000,00, tendo como meta a concessão de 200 bolsas.

Caso haja aumento de despesa decorrente da implementação do
projeto, no entanto, há que observar o disposto no art. 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, que exige estimativa de impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois
subseqüentes e declaração do ordenador da despesa de que o aumento
tem adequação com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1, a
fim de aperfeiçoar o projeto e adequá-lo à técnica legislativa. Entre as
modificações, estão a alteração de um dos requisitos para obtenção da
bolsa - de conclusão de mestrado para pós-graduação "stricto sensu" - e
o estabelecimento de regra que determina a restituição dos valores
concedidos, caso o servidor não execute o projeto aprovado, o que se
apurará mediante processo administrativo.

A Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, ao possibilitar o afastamento do servidor
beneficiado pela bolsa para o desenvolvimento de seu projeto, desde que
colabore com outra instituição no desenvolvimento de atividades ligadas à
pesquisa, traz um aprimoramento à proposição.

Conclusão
Diante exposto, opinamos pela aprovação, no l turno, do Projeto de

Lei n° 1.90812004 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
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Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Doutor Viana -

José Henrique - Antônio Carlos Andrada.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.479/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por
meio da Mensagem n° 195, de 1 0/4/2004, o projeto de lei em epígrafe
altera o art. 80 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.

Aprovada no 1° turno, com as Emendas n os 1 e 2, retorna a matéria a
esta Comissão para receber parecer no 2 0 turno, nos termos do art. 189,
§ 1 0, do Regimento Interno.

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

A Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí foi instituída pela
Lei n° 3.227, de 25/11/64, e oferece educação em todos os níveis, desde
a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ministrados pelo
Colégio João Paulo II, até os cursos de Ciências Médicas, Filosofia,
Ciências e Letras, ministrados no Campus Cambuí e no Campus Ouro
Fino.

A proposição em exame 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. O § 30 desse artigo determina
que são de livre escolha do Governador do Estado os membros do
Conselho. A proposta em exame democratiza o processo ao permitir que
a escolha a ser feita pelo Chefe do Executivo recaia sobre integrantes de
duas listas sêxtuplas elaboradas pela Assembléia Geral da Fundação, por
meio de escrutínios secretos e sucessivos. Essas listas seriam
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compostas por seis membros: quatro professores e empregados da
Fundação e duas pessoas integrantes da comunidade local, todos de
ilibada reputação e notório saber.

Durante a sua tramitação no 1° turno, a Comissão de Constituição e
Justiça concluiu pela constitucional idade da matéria com as Emendas nos
1 e 2, que receberam parecer favorável desta Comissão e foram
aprovadas em Plenário.

As emendas aprovadas alteraram as determinações a respeito de quem
pode integrar as listas. Conforme essas emendas, os componentes
devem ser escolhidos entre pessoas pertencentes ao quadro funcional da
Fundação há mais de dez anos. O requisito de tempo não constava na
proposta original.

A inserção do requisito temporal para integrar o Conselho Diretor tem, a
nosso ver, o propósito de assegurar que o escolhido tenha conhecimento
do funcionamento da Fundação para administrá-la, o que certamente a
justifica. No entanto, apresentamos as Emendas n os 1 e 2, para reduzir
de dez para cinco anos o período estipulado nos § 1 0 e 20 do art. 8° do
vencido, por acreditarmos que este é um tempo suficiente para que o
candidato a Conselheiro obtenha o conhecimento requerido pela função.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de

Lei n° 1.479/2004 na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas nos
1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no § 1° do art. 80 do vencido, a expressão "há mais de dez

anos" por "há mais de cinco anos".
EMENDA N°2

Substitua-se, no § 2 0 do art. 80 do vencido, a expressão "há mais de dez
anos" por "há mais de cinco anos".

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Maria

Olívia.

ri-&1



576

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.479/2004

Altera o 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
Sapucai e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O 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, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8° - A Fundação será administrada por um Conselho Diretor,
composto por 3 (três) membros e 3 (três) suplentes escolhidos pelo
Governador do Estado entre 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, e cada uma delas será composta por
quatro pessoas pertencentes ao quadro funcional da Fundação há mais
de dez anos e dois membros da comunidade local, todos de ilibada
reputação e notório saber.

§ 21 - O Conselho Diretor será obrigatoriamente composto por um
representante da comunidade local e por duas pessoas pertencentes ao
quadro funcional da Fundação há mais de dez anos.

§ 30 - O mandato dos membros do Conselho Diretor é de 4 (quatro)
anos, permitida uma recondução.

§ 41 - O Conselho Diretor elegerá seu Presidente e seu Vice-Presidente,
que exercerão, respectivamente, as funções de Presidente e Vice-
Presidente da Fundação.".

Art. 20 - O Conselho Diretor da Fundação, a partir da vigência desta lei,
terá o prazo de 60 (sessenta) dias para elaborar e aprovar o novo
estatuto da Fundação.

Parágrafo único - Qualquer alteração posterior do estatuto será de
iniciativa e deliberação da Assembléia Geral da Fundação.

Ad. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N°233/2003
Altera a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a Lei n° 11.396, de 6

de janeiro de 1994, a Lei n° 15.219, de 7 de julho de 2004, a Lei no
15.292, de 7 de agosto de 2004, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n° 6.763, de 26 de

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

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

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

Art. 22 - .........................................
§ 8° -	 .......................
6 - a empresa de outra unidade da Federação geradora, distribuidora ou

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

§ 21 - A responsabilidade prevista nos itens 5 e 6 do § 80 deste artigo
será atribuída ao adquirente situado neste Estado que receber energia
elétrica e petróleo, lubrificante e combustível líquido ou gasoso dele
derivados sem retenção ou com retenção a menor do imposto.

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

Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG - e o seu pagamento
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intempestivo não implicará exigência de multa e juros de mora.
Art. 218 - A transação será celebrada nos casos definidos em decreto,

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

Art. 20 - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n° 11.396, de 6 de
janeiro de 1994, que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento
Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE -' passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30 - ...........................................
§ 20 - Os recursos relativos às doações de que trata o inciso V deste

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

Art. 50 - ..........................................
XII - a definição do limite de financiamento para empresa participante do

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

§ 20 - A aprovação de financiamento no âmbito do programa de que
trata o § 20 do art. 30 dependerá de comprovação, quando couber e na
forma definida em regulamento, dos depósitos efetuados pela postulante
a título de doação ao FUNDESE.".

Art. 30 - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n° 15.219, de 7 de
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julho de 2004, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 4° - A apuração da receita bruta presumida da empresa comercial

optante será feita acumulando-se, mensalmente, o valor total das
entradas acrescido de percentual diferenciado, a título de margem de
valor agregado, a ser estabelecido pelo Poder Executivo, relativo a cada
setor de atividade econômica.

§ 2° - ...............................
III - à operação interna decorrente de recebimento de mercadoria para

depósito, armazenagem, industrialização ou conserto.
Art. 12- .............................
§ 3° - Nos casos em que a carga tributária de venda a consumidor final

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

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

Art. 13- .....................................
§1°- ..........................................

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

Art. 21 - .............................
- 100% (cem por cento) do ICMS devido no período, apurado na forma

prevista no art. 11, quando se tratar de cooperativa definida no art. 17;
II - 10% (dez por cento) do ICMS devido no período, apurado na forma

prevista no art. 11, nas demais hipóteses.".
Art. 4° - A Lei n° 15.292, de 7 de agosto de 2004, fica acrescida dos

seguintes dispositivos:
"Art. 70 - .......................
§ 21 - Decorrido o prazo previsto no "caput" sem a manifestação
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legislativa, o Regime Especial permanecerá em vigor até que a
Assembléia Legislativa se manifeste.

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

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

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

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de dezembro de 2004.
Leonardo Quintão

SUBSTITUTIVO N°2 AO PROJETO DE LEI N° 1.430/2004
Dispõe sobre norma para comercialização de bebidas envasadas em

latas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os fornecedores de bebidas envasadas em latas

obrigados a adotar a seguinte frase impressa na parte externa das latas:
"Mantenha Limpa".

Art. 20 - E vedada a comercialização de bebidas envasadas em latas
que não atendam ao disposto no art. 1°.

Art. 30 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art. 40 - Os fornecedores de bebidas envasadas em latas terão o prazo
de cento e oitenta dias para se adaptarem ao disposto nesta lei, contados
da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2004.
Rogério Correia

EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N° 1.33312003
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Acrescente-se ao art. 60 o seguinte parágrafo único:
"Art. 60 -	..........................
Parágrafo único - O servidor em desvio de suas atribuições especificas,

em exercício de cargo de que trata a Lei n°9.767, de 11 de maio de 1989,
há mais de cinco anos, poderá optar por ser enquadrado na estrutura de
carreira do órgão em que se encontra lotado na data de publicação desta
lei.".

Sala das Reuniões, 1° de dezembro de 2004.
Antônio Genaro
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 6P REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 3/12/2004

Presidência da Deputada Já Moraes
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presenças - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Declamação de poema - Palavras do Deputado Rogério
Correia - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Edson Miguel de Barcelos -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Elias Murad - Entrega de placa -
Palavras da Sra. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Ana Maria Resende - Jô Moraes - Rogério Correia.

•	 Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Jõ Moraes) - 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. 20-Secretário, para proceder à
leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- A Deputada Ana Maria Resende, 2'-Secretária "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs. Cel.
Evandro Bartholomei Vidal, Assessor Parlamentar da 4a Região Militar/4a
Divisão de Exército, representando o Comandante, General Paulo Castro;
Prof. Elias Murad, ex-Deputado Federal e Vereador eleito à Câmara
Municipal de Belo Horizonte; Grace das Graças Freitas Canielo, Diretora
de Ensino Médio, representando a Secretária de Estado de Educação,
Profa. Vanessa Guimarães Pinto; Ernesto de Carvalho Monteiro, ex-aluno
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da Escola Estadual Governador Milton Campos, da Turma de 1954;
Antônio Carlos Hilário, Diretor do Sind-UTE; Deputado Rogério Correia,
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; e Edson
Miguel de Barcelos, Diretor da Escola Estadual Governador Milton
Campos.

Registro de Presenças
O locutor - Registramos as presenças em Plenário do atual

Subsecretário Antidrogas, Clóvis Eduardo Benevides; e do Sr. Ernesto
( .... ), que tem uma longa história sobre a demonstração do que
representa o desenvolvimento das letras, das artes e das ciências.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Escola Estadual

Governador Milton Campos pelo transcurso de seus 150 anos de
fundação.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Declamação de Poema
O locutor - Convidamos a ocupar esta tribuna a Profa. Rosa Helena,

que declamará o poema "Explicação', de Carlos Drummond de Andrade.
A Sra. Rosa Helena - E a homenagem de todos os educadores mineiros

aos estudantes, trabalhadores em educação e à direção da Escola
Estadual Milton Campos.

- Procede-se à declamação do poema.
Palavras do Deputado Rogério Correia

Exma. Sra. Deputada Jô Moraes, obrigado por presidir esta reunião;
Prof. Edson Miguel de Barcelos, Diretor da Escola Estadual Governador
Milton Campos, a quem agradeço por me procurar, como ex-aluno do
Colégio Estadual Central, atual Escola Estadual Governador Milton
Campos, e dar-me a honra de homenagear o nosso querido Estadual
Central. Exmos. Srs. Cel. Evandro Bartholomei Vidal, Assessor
Parlamentar da 4 Região Militar - 4 a Divisão de Exército, representando o
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Comandante, Gen. Paulo Castro; Elias Murad, ex-Deputado Federal,
Vereador eleito, Subsecretário de Antidrogas da Subsecretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes e ex-Diretor do Colégio Estadual
Central. Quando lá estudei, o Prof. Elias Murad era Diretor. Saí do colégio
em 1975. O Prof. Elias Murad deixou a Diretoria também neste ano.
Profa. Grace das Graças Freitas Canielo, Diretora da Diretoria de Ensino
Médio, representando a Profa. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de
Educação; Dr. Ernesto de Carvalho Monteiro, Presidente da Academia
Mineira de Medicina, ex-aluno da turma de 1954; Sr. Antônio Carlos
Hilário, Diretor do Sind-UTE; senhoras e senhores, professoras e
professores, estudantes e convidados, agradeço a presença de todos.

Como disse, fui aluno do Colégio Estadual Central. Quando
conversávamos, o Deputado Antônio Andrade, do PMDB, disse que
também foi aluno desse colégio. Naquela época, saiu de Vazante, no
interior de Minas - Noroeste mineiro -, para cursar o ensino médio no
Colégio Estadual, em Belo Horizonte. Isso era comum. Muitos vinham de
longe concorrer a uma vaga para freqüentá-lo. Não somente o Toninho é
seu ex-aluno, como também o Prof. Amilcar Martins, ex-Deputado desta
Casa.

Deputada Jô Moraes, isso mostra que a escola, querendo ou não, é
plural. Como eu, do PT, e o Toninho Andrade, do PMDB, a nossa
Secretária de Educação, que não se encontra presente nesta reunião,
estudou nesse colégio. Por lá passaram muitos comunistas, muitas
pessoas que deram a sua contribuição. Não foram poucas. Isso
demonstra que a escola sempre foi plural e continuará sendo, ainda bem.
Alguns dos ex-alunos nos orgulham muito, como o cartunista Henfil, a
Elke Maravilha, o autor José Maia, o sociólogo Betinho, o Fernando
Pimentel, nosso Prefeito reeleito de Belo Horizonte, o Senador Eduardo
Azeredo e até o ex-Presidente Getúlio Vargas. Esse é o passado e o
presente do Estadual Central que temos na memória.

E bom lembrar um pouco da história da Escola Estadual Governador
Milton Campos nesta homenagem. Sua origem vem da instrução
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secundária do Governo de Minas Gerais a partir de 1774, em Vila Rica.
Em 1°/6/1774, o Pe. Antônio de Souza Meio foi provisionado para reger
aula de Latim na antiga capital mineira. Foi o mais antigo professor
público do Estado, tendo regido essa cadeira durante anos. Em Ouro
Preto, a instrução pública de ensino médio foi ministrada sob o regime de
aulas avulsas e reunidas. Em 1839, as aulas já existentes e as criadas
anteriormente foram unificadas, passando, daí para a frente, a ser apenas
reunidas e ministradas no estabelecimento oficial, que, através dos
tempos, teve vários nomes: Colégio Público, Colégio Nossa Senhora da
Assunção, Estudos Intermediários, Liceu Mineiro, Ginásio Mineiro, e, em
Belo Horizonte, Colégio Estadual de Minas Gerais, cujo nome foi alterado
posteriormente para Escola Estadual Governador Milton Campos. O
Colégio Assunção foi criado pelo Presidente da Província, Bernardo
Jacinto da Veiga, em 1839, e instalado na Rua do Ouvidor, esquina do
Largo de São Francisco de Assis. Ai estudou Bernardo Guimarães.

Em 5/2/1854, instalou-se o Liceu Mineiro, em solenidade que teve como
orador oficial Bernardo Guimarães, primeiro ocupante da cadeira de
Gramática e Filologia da Língua Nacional do estabelecimento que
funcionou na Rua do Rosário.

A solenidade de 1854 foi considerada como a inauguração da linha
histórica que leva finalmente à Escola Estadual Milton Campos. Por isso,
em 1954 foi comemorado o centenário da escola, quando ainda se
chamava Colégio Estadual de Minas Gerais, na Avenida Augusto de
Lima. Agora, em 2004, a escola celebra, portanto, o seu
sesquicentenário.

Em 1 0/12/1890, o Governador Bias Fortes criou o Ginásio Mineiro, O
externato funcionava em Ouro Preto, e o internato em Barbacena. Apesar
da mudança da Capital para Belo Horizonte em dezembro de 1897, o
externato continuou em Ouro Preto, tendo vindo para Belo Horizonte no
ano seguinte, onde se instalou, provisoriamente, na Praça Afonso Arinos.
Posteriormente, foi para a Rua da Bahia e, em seguida, para um prédio
no Bairro Serra. Seu principal destino foi um prédio na Av. Augusto de

rs



586

Lima, em frente ao Mercado Municipal, que passou a abrigar a Escola de
Aperfeiçoamento e, depois, a Secretaria da Saúde. Hoje, é o
Minascentro.

Transferiu-se para outro prédio, na mesma avenida, destinado à escola
maternal, com o nome de Escola Estadual de Minas Gerais. Mudou-se,
mais uma vez, para outro local. Ali funcionaram, sucessivamente, a
Escola Militar e o TRE. Em seguida, o prédio foi demolido, e outro foi
construído para ser a sede do Fórum Mílton Campos, que permanece no
local. Em 1956, uma nova sede para o Colégio Estadual foi construída,
com linhas modernas e arrojadas, conforme projeto do arquiteto Oscar
Niemeyer; dois quarteirões onde funcionou o regimento da cavalaria.
Tempos depois, já no novo prédio, o nome do colégio foi alterado para
Escola Estadual Governador Mílton Campos.

Fui aluno desse colégio de 1969 a 1972, na parte que chamávamos de
Estadual de Baixo, onde, nessa época, se cursava da & à 8 a série.
Depois, de 1973 até 1975, na parte de cima, no Estadual Central. Isso foi
em plena ditadura militar, período difícil da vida brasileira. O esquema era
muito rígido, com muita disciplina militar.

Mas é engraçado, a rebeldia juvenil sempre existiu. Talvez até graças
ao complexo arquitetônico, inspiração de Niemeyer, que não combinava
com a ditadura, a rebeldia juvenil não se calava.

Muitas vezes, a história não conta partes importantes de como isso se
dá. Os estudantes reagiam contra aquele regime disciplinar fechado,
matando aula ou saindo mais cedo, malgrado as medidas disciplinares
contra os alunos atrevidos que ousavam desestabilizar aquela
organização rígida e militar.

Durante o ensino médio, organizamos grêmios secretos. O Prof. Murad
certamente não identificava todos. Fazíamos questão de buscar a
liberdade.

Busquei uma frase de Niemeyer, que certamente justifica suas obras:
"Não é ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura e inflexível, criada
pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que
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encontro nas montanhas do meu País, no curso sinuoso dos seus rios,
nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o
universo, o universo curto de Einstein".

Só mesmo a genialidade de Niemeyer poderia ter feito o prédio principal
na forma de uma régua, não completamente reta, mas com curvas. Para
o auditório, buscou inspiração no mata-borrão; para a cantina, na
borracha; e, para a caixa-d'água, no giz. Esse conjunto arquitetônico
certamente ajudou muito a construir a história do Estadual Central.

Em 1976, fui para a UFMG, já participando da luta estudantil, lutando
por liberdade, pelo fim do regime militar, por justiça social, e não parei
mais, juntamente com tantos e tantos colegas que tive ali.

Não havia greve que não parasse o Colégio Estadual, O Hilário se deve
lembrar bem dos piquetes que organizávamos; mas, ao mesmo tempo,
organizamos também muitos movimentos em prol da educação pública.

Hoje, o colégio tem mais de 4 mil alunos, que, certamente, junto com os
professores, ainda se orgulham de sua escola, que continuará produzindo
muita gente para construir um Brasil melhor. Parabéns ao Prof. Edson e a
todos os que ajudam a construir a história do Colégio Estadual Central.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo da escola

homenageada nesta noite.
- Procede-se à exibição de vídeo.

Palavras do Sr. Edson Miguel de Barcelos
Exma. Deputada Jô Moraes, Exmo. Dr. Elias Murad, Exmo. Deputado

Rogério Correia, Exmo. Dr. Ernesto, Exmo. Cel. Evandro Bartholomei
Vidal, Exma. Sra. Grace, Exmo. Sr. Hilário, professores, colegas de luta
na escola, prezados alunos e convidados, é uma grande alegria e um
grande desafio ser Diretor de uma escola sesquicentenária que
atravessou as montanhas de Minas para acompanhar a transferência da
Capital mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte. Uma escola cuja
história se confunde com a história da educação em Minas Gerais. Uma
escola que tem um percurso histórico marcado por um ensino de
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excelência. É preciso ter muita disposição pedagógica e administrativa
para ocupar o lugar de tantos ilustres representantes da educação Minas
Gerais. E com esta disposição que assumi esse compromisso, contando
com o apoio de todos aqueles que confiaram nesta direção e que, no dia-
a-dia, vêm contribuindo para o nosso trabalho.

Foi com a participação de toda a comunidade que conseguimos chegar
ao momento de implementar o nosso plano de desenvolvimento
pedagógico e institucional, fazendo parte das escolas que são piloto do
prpjeto estadual de escolas-referências. Esse trabalho certamente será
um grande avanço para a conquista da excelência da educação mineira.
Dessa maneira o Colégio Estadual irá prosseguir sua missão de
aprimorar mentes e cidadãos para Minas e para o Brasil.

Neste momento, em nome da comunidade escolar, quero agradecer ao
Deputado Rogério Correia, nosso ex-aluno, o reconhecimento, por parte
desta egrégia Assembléia Legislativa, da importância da nossa instituição
educacional, em sua continuidade histórica, para a educação pública de
Minas Gerais."

Gostaria, neste momento, de passar às mãos do Deputado Rogério
Correia uma cópia da sua pasta individual que registra sua passagem
pelo Colégio Estadual.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a orquestra de violões da

escola homenageada, sob a regência de Celso Moreira, Geraldo
Alvarenga e Rogério Leonel, que apresentará as músicas "Asa Branca",
de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira; "Wave", de Antônio Carlos Jobim;
"Carinhoso", de Pichinguinha; e "Valsa de Uma Cidade", de Antônio Maria
e Ismael Neto.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Elias Murad

Exma. Presidente, Deputada Jô Moraes, que preside esta reunião
solene, Sr. Diretor Edson Miguel de Barcelos, na pessoa do qual saúdo o
corpo docente e o corpo administrativo, Sr. Assessor Parlamentar Cel.
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Evandro Bartholomei Vidal, Sra. Diretora de Ensino Médio, Grace das
Graças Freitas, meu caríssimo amigo e colega, Presidente da Academia
Mineira de Medicina, Dr. Ernesto de Carvalho Monteiro, na pessoa do
qual saúdo todos os alunos e ex-alunos do colégio, Diretor do SIND-UTE,
Carlos Hilário, Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu
origem a esta solenidade, na pessoa do qual saúdo todas as autoridades
presentes, meus senhores e minhas senhoras, vou quebrar um pouco o
protocolo porque, quando o Prof. Edson nos convidou para esta
solenidade, ele disse que gostaria que disséssemos algumas palavras,
rememorando o tempo em que fomos professor por 30 anos e também
Diretor e Reitor do Colégio Estadual, hoje Escola Estadual Governador
Milton Campos. Na minha época, o número de alunos era cerca de 800,
hoje temos 4.500 alunos.

Não desejo me alongar, porque quero seguir um princípio que estou
obedecendo apenas parcialmente. Costumo dizer sempre que o homem
público deve falar em pé para ser visto, falar bem alto, junto ao microfone,
para ser ouvido e falar pouco para ser aplaudido. Quero repetir outra
frase que tenho usado muito, nessa mesma linha, pois não estou
obedecendo a esses três princípios - estou falando sentado. E um outro
axioma que aprecio muito também: o discurso, para ser agradável, deve
ser como o vestido da mulher moderna: curto para despertar interesse,
mas suficientemente longo para cobrir o assunto. Não farei um vestido
longo de baile; ao contrário, meu discurso será bem curto.

Numa homenagem ao Colégio Estadual pelo seu sesquicentenário...
Aliás, certa vez, até pedi a uma professora de Português que me
esclarecesse o termo. E um amigo falou: "Puxa, o colégio já tem 600
anos, hein?". Mas, na verdade, são 150 anos. Então, quero fazer uma
homenagem aos professores, aos funcionários e aos alunos do Colégio
Estadual de Minas Gerais, hoje Escola Estadual Governador Mílton
Campos. No início da reunião, o Prof. Edson me entregou um decálogo
que escrevi quando era professor de Química no colégio e consegui
reativar - o Ernesto lembra-se disso porque era nosso aluno à época - os
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laboratórios, principalmente o de Química. Farei rapidamente a leitura
desse decálogo, gentilmente trazido pelo Prof. Edson. Era uma
orientação para os alunos no laboratório de química. (- Lê:)

1 - Nunca aquecer líquidos inflamáveis a fogo direto. Se, por acaso, o
fizer, chamar primeiramente uma guarnição do Corpo de Bombeiros.

2 - Usar pinças ao aquecer tubos de ensaio, fazendo o aquecimento
uniforme e aos poucos, para evitar projeção de líquido. O seu vizinho de
lado provavelmente já tomou banho.

3 - Ao cheirar um gás ou uma substância desconhecida, fazê-lo com as
necessárias precauções. Aspirar profundamente um gás desconhecido
poderá ser seu último ensaio como químico.

4 - Ensaiar as substâncias desconhecidas em quantidades mínimas,
não só porque é necessário economia, como também para evitar que os
agentes do FBI venham a desconfiar que você pretende fabricar a bomba
atômica.

5 - Ser desconfiado como um turco ciumento. Não tocar em aparelhos
desconhecidos; não manipular reagentes cujas qualidades se
desconheçam.

6 - Não trabalhar no laboratório com o terno da Missa do Galo e não se
encostar a torto e a direito no material. Ainda não foi introduzido na nossa
terra o uso de ternos ventilados.

7 - O aparelho com o qual se trabalha deve ser observado com a
mesma persistência e atenção com que se costuma observar uma mulher
bonita que passa na avenida entre 17 e 18 horas em trajes de verão.

8 - Ler com cuidado os rótulos dos frascos. Não tenha medo. Eles não
estão escritos em latim.

9 - Não agitar o tubo de ensaio tapando-o com os dedos. Dedo não é
rolha. E depois? Onde vai se arranjar outro dedo?

10 - Enfim, trabalhar no laboratório com o método de um alemão, a
serenidade de um inglês, a prudência de um americano, a delicadeza e a
elegância de um francês e, às vezes, se for necessário, a impetuosidade
de um latino-americano."
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Minha saudação fraterna aos meus caros amigos e amigas. Muito
obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, a Presidente desta solenidade, Deputada Jô

Moraes, fará a entrega ao Sr. Edson Miguel de Barcelos da placa alusiva
a esta homenagem. Para tanto, solicitamos à Deputada, ao Sr. Edson
Miguel e ao Deputado Rogério Correia que se dirijam ao local destinado a
condecorações. A placa contém os seguintes dizeres: (- Lê:) "Instala-se
em Ouro Preto, em 1854, o Liceu Mineiro, primeiro marco na linha de
continuidade histórica que fez surgir o Colégio Estadual de Minas Gerais
e, mais tarde, a Escola Estadual Governador Milton Campos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais formaliza, em
Reunião Especial, a homenagem sincera e respeitosa do povo mineiro a
essa instituição de ensino, que, há 150 anos, vem preparando a
juventude para um futuro promissor.".

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras da Sra. Presidente

Boa noite a todas e a todos. O Presidente Mauri Torres, lamentando
não poder estar presente para compartilhar com todos este momento
especial na história da educação do País, solicitou que apresentássemos
aos senhores a sua saudação. Um período significativo da história da
educação em Minas Gerais está representado neste sesquicentenário
que comemoramos, com muita alegria, da Escola Estadual Governador
Milton Campos.

O Ginásio Mineiro, aberto em 1890 e que, mais tarde, transferir-se-ia
para Belo Horizonte, herda, na cidade dos inconfidentes, o legado de seu
antecessor, o colégio público. Políticos, artistas e intelectuais
freqüentaram os seus bancos escolares, atraídos pela excelência de seu
ensino e pela fama de seus professores, muitos dos quais também
atuavam na universidade.

O corpo discente vinha até mesmo de lugares afastados do Pais, desde
a época do Ginásio Mineiro. O exemplo mais eloqüente está na matrícula
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do menino gaúcho de São Borja, Getúlio Dornelies Vargas, futuro grande
líder nacional do século XX.

Não somente as idéias da educação, mas também as da própria cultura
brasileira estão presentes no testemunho desses 150 anos.

O famoso quarteirão entre as Ruas Fernandes Tourinho, Rio de
Janeiro, São Paulo e Antônio de Albuquerque, seu endereço definitivo a
partir de 1956, abriga uma obra arquitetônica ímpar. Ali está presente, no
elo de transição entre o pioneirismo da Pampulha e o triunfo retumbante
de Brasília, o trabalho de Oscar Niemeyer, maior dos arquitetos do País,
um dos mais respeitados do mundo.

A escola que, em suas carteiras, gerou um Presidente, um Governador,
vários parlamentares, alguns aqui presentes, como o Vereador Elias
Murad e o Deputado Rogério Correia, e mais de um Prefeito, também
moldou capítulos importantes da história política do País, do Estado e da
cidade.

Celeiro de grandes músicos no passado, o Estadual conta hoje com
uma orquestra de violões, a qual tivemos oportunidade de apreciar, que é
mantida em parceria com a iniciativa privada.

Nossos parabéns a todos os que representam essa escola - diretores,
professores, funcionários e alunos. Eles têm a responsabilidade e a honra
de responder por um século e meio de história viva.

Por isso,, em nome do Presidente Mauri Torres, agradeço a presença
dos Srs. Edson Miguel de Barcelos, Diretor da Escola Estadual; Cel.
Evandro Bartholomei Vidal, Assessor Parlamentar da 4a Região Militar da
4 a Divisão do Exército, representando o Comandante Gen. Paulo Castro;
do Sr. Elias Murad, ex-Deputado Federal e Vereador eleito, que deu seu
testemunho criativo sobre a história da escola homenageada.

Sem dúvida alguma, a homenagem requerida pelo nosso querido amigo
de longa história de luta em defesa da educação, Deputado Rogério
Correia, faz jus à história da escola, à história da rebeldia do seu povo e,
sobretudo, à história do Deputado Rogério Correia.

Esta Presidência incorpora-se à emoção e ao sentimento que toma
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conta de todos nós, ao registrarmos aqui os 150 anos de resistência da
nossa gente, de construção da consciência crítica do povo mineiro, que
deu contribuições fundamentais para o progresso do nosso Estado e do
nosso Pais. Sobretudo nesta noite, ressaltamos que a presença de
vocês, homens e mulheres, professores, alunos e trabalhadores da
educação significa a história de quem quer ver um País novo, de quem
quer construir um País com desenvolvimento, autonomia, liberdade e as
capacidades criadora e cultural da gente mineira e brasileira. Embora não
sendo mineira, incorporo-me a esta moção e afirmo que, nesta noite,
estamos fazendo compromisso com a escola estadual, na defesa do que
representa para o ensino público de qualidade. A história da gente
mineira é o seu compromisso com a construção de uma consciência
libertária e, sobretudo, é a história de homens e mulheres que fazem com
que hoje essa escola seja um símbolo da nossa resistência.

Encerramento
A Sra. Presidente - A Presidência manifesta os agradecimentos às

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença, e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião extraordinária de segunda-
feira, dia 6, 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 62 a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 6/12/2004

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Carlos Pimenta - Palavras do Deputado Paulo Piau - Palavras
da Sra. Angela Maria Carrato Diniz - Exibição de vídeo - Entrega de placa
- Apresentação musical - Palavras do Secretário Luiz Roberto
Nascimento e Silva - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem
do dia.
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Carlos

Pimenta - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Ivair
Nogueira - José Henrique - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rogério
Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira.

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 José Henrique, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs. Luiz
Roberto Nascimento e Silva, Secretário de Estado de Cultura,
representando o Governador do Estado, Aécio Neves; Coronel Evandro
Bartholomei Vidal, Assessor Parlamentar da 4 Região Militar/4a Divisão
de Exército, representando o Comandante, General Paulo Castro;
Deputados Carlos Pimenta e Paulo Piau, autores do requerimento que
deu origem a esta homenagem; e Angela Maria Carrato Diniz, Presidente
da Fundação TV Minas Cultural e Educativa.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Fundação TV

Minas Cultural e Educativa pelo transcurso de seus 20 anos de fundação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será
interpretado pela cantora Angela Evans.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Carlos Pimenta

Boa noite. Exmos. Srs. Deputado Adelmo Carneiro Leão, Vice-
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Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
representando, neste ato, o Deputado Mauri Torres; Luiz Roberto
Nascimento e Silva, Secretário de Cultura, representando o Governador
Aécio Neves; Cel. Evandro Bartholomei Vidal, Assessor Parlamentar da
4 Região Militar de Exército, representando o Comandante, Gen. Paulo
Castro; Deputado Paulo Piau, também autor do requerimento que deu
origem a esta solenidade - e, neste momento, faço questão de
cumprimentar os Deputados Domingos Sávio, Doutor Ronaldo e Pinduca
Ferreira, que nos prestigiam nesta noite -; e Angela Maria Carrato Diniz,
Presidente da Fundação TV Minas Cultural e Educativa, em cuja pessoa
cumprimento todos os funcionários e funcionárias da Rede Minas pela
passagem dos 20 anos de funcionamento e bem-servir ao povo de Minas
Gerais.

Com imensa alegria, comemoramos os 20 anos da Rede Minas,
presente na vida de todos os mineiros com uma programação, em grande
parte, voltada para o nosso cotidiano, difundindo as atividades, as artes e
os acontecimentos do Estado.

Tão necessária para a reafirmação de nossa identidade, a Rede Minas
desempenha um papel importante, com a geração de programas com a
garantia de um conteúdo de fato educativo e cultural. Satisfazer o
telespectador, num ambiente de acirrada concorrência por parte não só
das televisões comerciais abertas como da televisão a cabo, é uma tarefa
extremamente difícil. No entanto, a Rede Minas já se firmou na
preferência do povo mineiro, do qual tem sido um eficiente porta-voz.

Sua inteligente programação reconhece que televisão é, antes de tudo,
entretenimento.

O espectador quer sentir emoções e ser informado; quer aprender sem
se sentir numa escola. Por isso, procura programas que o mantenham
atento diante da tela.

Em pleno horário nobre, a TV Minas, privilegiando as nossas coisas e a
nossa gente, tem sabido despertar, mesmo diante do constante apelo dos
outros canais, a fidelidade da assistência local.
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Sabemos muito bem que a televisão é formadora de opinião e de
comportamento. Daí sua grande responsabilidade, sobretudo quando se
trata da valorização da produção artística, intelectual e cultural de todo o
Estado.

Na perspectiva da atualidade, a cultura é um direito social básico,
condição para o pleno exercício republicano e democrático. Uma nação
que se preza não pode entregar apenas ao mercado a formação de sua
juventude e a transmissão dos valores éticos ensinados e aprendidos ao
longo de toda a sua história.

Por outro lado, a sociedade brasileira tem-se transformado numa
sociedade dilacerada pela brutal concentração de renda, pela exclusão
social e por uma cultura de violência que se generaliza como método de
resolução das gravíssimas contradições a que foi conduzida. O combate
efetivo à exclusão social passa pela inclusão da cultura na cesta básica
das necessidades de todos os brasileiros.

Em um mundo de guerras e de ações terroristas, com a manipulação de
fatores culturais e religiosos como mecanismos de propaganda
discriminatória, os valores democráticos e de solidariedade entre os
povos têm sido negados.

E preciso promover a cultura de caráter humanista como um campo de
oportunidades iguais e como ferramenta de promoção da auto-estima.
Potencializar o capital social e cultural do povo é uma aposta na
cidadania e na democracia.

O firme compromisso social assumido pela Rede Minas deve ser
mantido para o futuro, com novas ações de apoio aos agentes culturais
de todo o nosso Estado.

Que a Fundação TV Minas Cultural e Educativa prossiga, pelos anos
que virão, com a mesma dedicação na sua tarefa de divulgar o melhor de
Minas Gerais e de todo o seu povo.

Esta Assembléia Legislativa se une ao povo que representa para
parabenizar a Rede Minas por seu estímulo à criação, à produção e à
exibição dos bens culturais locais.
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Sr. Presidente, finalizo cumprimentando os funcionários da Rede Minas,
que fazem a televisão, pelo esforço de cada um, do mais simples à
Presidente, dos câmaras, das repórteres, e pelas programações culturais.

Para nós, do Poder Legislativo, a Rede Minas é uma parceira na
divulgação das coisas e da história de Minas, que também se passa na
Assembléia Legislativa e neste Plenário. Para mim, para o Deputado
Paulo Piau, autor do requerimento, e para os Deputados presentes ou
não, é uma grande satisfação promover esta homenagem pelos 20 anos
da Rede Minas, que, efetivamente, leva ao povo mineiro a cultura, as
informações e uma programação nossa, do povo de Minas Gerais.
Parabenizo-a pelos 20 anos. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Paulo Piau
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que representa, neste ato, o

Deputado Mauri Torres; Sr. Luiz Roberto Nascimento e Silva, Secretário
de Cultura, representando o Governador Aécio Neves; Sra. Angela Maria
Carrato Diniz, Presidente da Fundação TV Minas Cultural e Educativa;
Cel. Evandro Bartholomei Vida], Assessor Parlamentar da 4 a Região
Militar da 4 a Divisão de Exército, representando o Comandante, Gen.
Paulo Castro; companheiro Deputado Carlos Pimenta, autor também
deste requerimento para homenagear a nossa Rede Minas de Televisão.

O direito à comunicação é indiscutivelmente um dos sustentáculos de
uma sociedade democrática. Há exatos 19 anos, o Brasil saía do regime
militar e começava uma nova era político-institucional, após 21 anos
ininterruptos de censura, de supressão dos direitos constitucionais, de
perseguição política e de repressão a todos que se posicionavam contra
aquele regime.

Já em 1984, um ano antes de iniciarmos um novo momento na história
da democracia brasileira, o então Governador Tancredo Neves,
enxergando um novo tempo, instalava a Rede Minas e começava ali um
importante capítulo na história da comunicação em Minas Gerais. Alguns
meses se passaram, e Tancredo se tornava uma das principais
lideranças do movimento Diretas Já, ao lado de Ulisses Guimarães e de
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tantos outros, como Jairo Nogueira, do então MDB de Patos de Minas.
Eles lutavam pela anistia, por uma nova constituinte, enfim, pela
redemocratização do País. Pouco tempo depois, mesmo indiretamente,
Tancredo Neves era proclamado Presidente do Brasil.

E impossível falar na Rede Minas sem contextualizar o momento
histórico em que ela nasceu. Por isso, esses 20 anos são tão importantes
e tão significativos para a memória do povo mineiro.

A Rede Minas cresceu, sempre com o firme propósito de cumprir aquilo
para cuja finalidade foi criada, ou seja, contribuir para o desenvolvimento
intelectual, cultural, social e econômico do Estado. Ao longo dessas duas
décadas, a criatividade e a inteligência possibilitaram o surgimento de
produções que foram ocupando lugar de destaque no coração do
telespectador mineiro e até mesmo de outros Estados a que ela pôde
chegar. O jornalismo sempre ocupou parte significativa da programação e
vem documentando a história deste Estado, que recentemente vem
crescendo mais que o Brasil.

A emissora está 24 horas no ar, sendo 14 horas diárias de produção
própria de muita qualidade, apesar de todos os obstáculos estruturais e
conjunturais enfrentados. Os programas são muitos. Todos merecem
nosso apreço e nossa admiração, mas não poderíamos deixar de citar a
diversidade cultural e a arte de nossa gente mineira, tão bem retratadas
no "Arrumação", de Saulo Laranjeiras. Também desperta o nosso maior
orgulho a comunicação fácil e, ao mesmo tempo, rica do "Brasil das
Gerais", através da simpatia e da competência de Roberta Zampetti.

A comunicação, como disse no começo deste pronunciamento, é um
dos pilares do regime democrático. Na verdade, podemos dizer que ainda
estamos caminhando para a democracia, apesar de já termos eleições
diretas em todos os níveis há mais de uma década. Todavia, queremos
uma democracia com algo mais: melhor distribuição de renda, educação,
saúde e acesso mais fácil à justiça para a grande maioria da população
brasileira. Do contrário, a insegurança continuará crescendo e elevando
os índices de criminalidade a níveis insuportáveis, como os que já
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estamos vivenciando.
A comunicação é extremamente importante para conduzirmos este País

a uma condição melhor e sobretudo mais humana. Uma comunicação
verdadeiramente democrática, tendo a liberdade de expressão como
ponto alto.

No ano de 1995, um ano depois de chegar a esta Casa, tive a honra de
propor e de presidir a Comissão Especial da Comunicação. Durante três
meses, ao lado de alguns colegas, entre eles o Deputado Alberto Pinto
Coelho, que foi o relator, conseguimos fazer um diagnóstico da
comunicação em Minas. Naquele ano, entre muitas informações,
concluímos que as várias Minas pouco ou quase nada se comunicavam.

Constatamos naquela época que 295 municípios não recebiam nenhum
sinal de televisão mineira, mas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e
Espírito Santo.

Sabíamos que era preciso modificar aquela realidade. E a mudança
mais significativa veio exatamente da Rede Minas, como dissemos,
apesar de todas as dificuldades, principalmente orçamentárias.

Essa emissora valente está chegando hoje a cerca de 600 municípios
do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste e da Região Central de Minas. A
expansão da Rede Minas possibilitou que muitos municípios pudessem
também gerar programas locais por meio de suas emissoras
comunitárias. Esse novo modelo de televisão amplia a informação e
contribui para integrar e preservar a nossa cultura.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, apesar de todo o crescimento da
TV nos últimos anos, a brava Presidente Angela Carrato enfrenta
problemas para os quais esta Casa e a sociedade poderão ajudar a
encontrar solução. Um novo modelo jurídico precisa ser encontrado, e
uma sede própria para a emissora precisa ser construída. Temos a
convicção de que o Governador Aécio Neves, por tudo o que tem feito
pelo nosso Estado, fará a Rede Minas viver um tempo novo e promissor.

Como disse o escritor Monteiro Lobato, numa passagem por Uberaba
na década de 40, na sua grande cruzada pelo petróleo: "As grandes
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realizações são gestadas a partir das loucuras e dos sonhos". Tancredo
Neves transformou aquele sonho da década de 80 numa realidade que
hoje somos capazes de reconhecer como fundamental para o nosso
desenvolvimento.

Com esse enfoque, gostaria de sonhar, ao lado de todos os mineiros,
com a Rede Minas transformando-se numa emissora de abrangência
nacional. O nosso Estado é forte, merece e precisa dessa conquista da
comunicação.

Para concluir, manifesto os meus sinceros cumprimentos à Diretoria, na
pessoa da Presidente Angela Carrato, e a todos que colaboram para a
construção da história da Rede Minas.

Nós, mineiros, queremos a Rede Minas mais forte, descobrindo e
mostrando Minas para Minas, mostrando Minas para o Brasil e para o
mundo. Muito obrigado.	-

Palavras da Sra. Angela Maria Carrato Diniz
Boa noite, Exmos. Srs. Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, Deputado Adelmo Carneiro Leão, representando
o Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres; Luiz Roberto
Nascimento e Silva, Secretário de Estado da Cultura, representando o
Governador Aécio Neves; Cel. Evandro Bartholomei Vida], assessor
parlamentar da 4a Região Militar da 4a Divisão de Exército, representando
o Comandante, Gen. Paulo Castro; queridos Deputados Carlos Pimenta e
Pauto Piau, autores do requerimento que deu origem a esta solenidade;
queridos amigos e amigas, Deputados, companheiros de trabalho, eu
havia pensado em falar como habitualmente, mas o, momento é de muita
emoção para mim e para todos nós, da TV Minas. E mais prudente fazer
uma leitura, porque o risco de erro é menor. (- Lê:)

'Foi com muita alegria que recebi o convite para esta reunião especial
da Assembléia Legislativa em homenagem aos 20 anos da Fundação TV
Minas Cultural e Educativa. Agradeço a todos, porque esta é a Casa do
povo, e talvez esta seja a melhor e maior homenagem que a Rede Minas
poderia receber.
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Esta homenagem tem uma razão de ser que transcende quem hoje,
circunstancialmente, ocupa sua direção. Expressa o significado e a
importância que a Rede Minas assumiu nessas duas décadas,
transformando-se na maior emissora de TV de Minas Gerais, com 14
horas de programação própria diária, 24 horas no ar, empregando o
maior número de jornalistas, técnicos e artistas do Estado.

Some-se a isso que a Rede Minas atinge 602 municípios, além de parte
de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Não está tão
longe assim o dia em que estaremos no País inteiro.

A Rede Minas é também a segunda maior emissora educativa do País,
não só em termos de produção como de qualidade e criatividade no que
faz. A sua frente está apenas a Fundação Padre Anchieta - TV Cultura de
São Paulo, que tem 35 anos e um orçamento que o nosso não alcança
nem em 1/10 por ano.

Ter conquistado essa marca em relativamente tão pouco tempo é, por si
só, motivo de comemoração e orgulho para todos nós que fazemos e
acreditamos na importância de uma TV voltada para a educação, a
cultura e a cidadania, num País em que a TV é a principal fonte de
informação e lazer de seus habitantes. Mas esta não é apenas a
realidade brasileira ou mineira. A cultura contemporânea é sobretudo
visual. "Videogames", videoclipes, cinema, telenovela, propaganda e
histórias em quadrinhos são técnicas de comunicação e de transmissão
de cultura cuja força retórica reside sobretudo na imagem.

Do mais destacado especialista ao cidadão comum, ninguém duvida de
que vivemos a civilização da imagem, com tudo o que isso significa de
positivo e de negativo. Os efeitos negativos da baixa qualidade do que é
produzido na televisão, dentro e fora do Brasil, são por demais
conhecidos. Pouco se fala, no entanto, sobre o que tem sido feito de
positivo, criativo, de valorização de nossa cultura e de nossas raízes -
este o principal papel e a razão de ser de uma emissora educativa e
cultural como a Rede Minas.

Quem hoje assiste à programação da Rede Minas, com seus três
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telejornais diários, 27 programas próprios, quatro outros em parcerias,
abrangendo dos diversos gêneros da música aos esportes radicais, dos
direitos do cidadão à literatura, do cinema à psicanálise talvez não avalie
o caminho que precisou ser percorrido até aqui:

Quando, nos idos de 1982, o então candidato ao Governo de Minas
Tancredo Neves conversava com intelectuais e artistas mineiros, uma
questão chamou sua atenção. Já naquela época, São Paulo, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia contavam com TV5
educativas, e Minas era um dos grandes Estados que não.

Mais grave ainda: Tancredo descobriu que havia uma concessão de
canal educativo para o Estado, a qual estava prestes a expirar, caso não
fosse colocada no ar. Com a visão de estadista que sempre o
caracterizou, Tancredo Neves assumiu o compromisso, caso eleito, de
tirar a TV educativa do papel. E foi isso o que fez. Exatamente por isso,
queremos, neste momento, prestar-lhe nossa homenagem. Sem o Dr.
Tancredo Neves e seu carinho por tudo o que era de Minas, não teríamos
a nossa TV educativa. Para a missão de colocar em prática essa TV,
convocou seu Secretário de Cultura, o jornalista José Aparecido de
Oliveira, que, imediatamente, apaixonou-se pela missão. O Dr. José
Aparecido está em casa agora, assistindo a esta sessão pela TV
Assembléia. Pediu para dizer que, se tivesse condições, teria vindo, mas
está com um probleminha de saúde. Em pensamento, no entanto, está
aqui conosco.

Foi fundamental criar um grupo de trabalho capaz de dar corpo e alma à
nova emissora. E aí, ninguém melhor do que o também jornalista Gudy
de Almeida para abraçar a missão de elaborar o estatuto e colocar no ar
• nova emissora.

Foram mais de seis meses de trabalho árduo, entre o decreto que criou
• Fundação TV Minas e a sua primeira transmissão, em 8/12/84.

As primeiras imagens que a TV Minas exibiu foram da TV Educativa do
Rio de Janeiro. As primeiras imagens captadas pela TV Minas
aconteceram um pouco depois, em janeiro de 1985, por ocasião da vitória
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de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, Imagens que traziam
depoimentos de populares na Praça da Liberdade. As poucas horas
diárias de programação própria, feita com enorme carinho por seus 20
funcionários, e as primeiras 30 cidades que receberam as imagens da TV
Minas foram, aos poucos, ficando para trás.

As instalações da Av. Assis Chateaubriand também ficaram pequenas.
A mudança para a Av. Nossa do Carmo, onde funciona desde 1996, foi
um salto qualitativo, como igualmente importante foi o seu ingresso no
satélite, em 1998, podendo interligar Minas Gerais, em termos de canal
aberto, a todo o País, valendo-se das antenas parabólicas. E importante
salientar que, em Belo Horizonte, a TV Minas pode ser também ser vista
pelo sistema de TV a cabo.

A TV Minas é parceira de praticamente tudo o que se faz no Estado em
termos de educação, arte, cultura e cidadania. Ela tem como missão
apoiar a todos, artistas consagrados e iniciantes, pedagogos famosos e
os que militam anonimamente nas salas de aula, estimular e dar espaço
para todos que querem contribuir para um mundo melhor. Sem exceção,
o que há de melhor no panorama artístico mineiro contou e conta com a
TV Minas. Exemplos concretos já foram mencionados aqui. O programa
"Arrumação", de Saulo Laranjeira, é um exemplo. Para nossa alegria,
estou vendo aqui o João Muniz. O "Arrumação" surgiu e cresceu com a
TV Minas. Por essas coisas do destino, acabou tomando outro rumo e foi
parar em outra emissora, mas foi a TV Minas que colocou, de novo, esse
programa no ar. Foi uma das primeiras medidas que tomei, em março de
2003. Ele não podia ficar fora do ar. Esse é o único programa de auditório
da TV mineira. E o melhor de todos. Em termos de programa de auditório,
com a vida pulsando, é o único.

Minas é um Estado musical por excelência, por isso foi preciso um
programa noturno, comandado por Túlio Mourão, para que os nossos
instrumentistas e músicos tivessem um espaço efetivo na programação
de uma emissora e chegasse a todo o Estado. A maior alegria que temos
é ver o tanto de cartas, de "e-mails", de telegramas e de telefonemas que
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esses programas recebem semanalmente. Citaria também vários outros,
como "O Direito do Cidadão", o "Mais Ação", o "Nós", os programas
voltados para a teledramaturgia, os três programas diários de telejornais,
que têm uma audiência muito grande. Estamos em terceiro lugar em
Minas Gerais. Em algumas regiões, como no vale do Jequitinhonha,
estamos em primeiro lugar. E importante ressaltar como esses programas
falam tão alto, calam tão fundo na alma, no sonho e no imaginário do
povo mineiro.

Cito também o "talk show" "Brasil das Gerais", comandado pela Roberta
Zampetti, que é uma garantia que o telespectador tem de um encontro
inteligente, de segunda a sexta, um bate-papo sobre os mais diversos
assuntos. Passam por lá especialistas e leigos, enfim, o que interessa às
pessoas passa por lá diariamente.

Nossa grade de programação abre espaço também para a produção de
vanguarda, como a realizada pela ONG Rede Jovem de Cidadania. Trata-
se de uma parceria. E um programa feito por adolescentes da periferia de
Belo Horizonte, que recebeu, em 2003, o Prêmio Nacional de Direitos
Humanos. Nesse programa, os adolescentes não só captam as imagens,
mas também pensam novos formatos para a televisão e, em última
instância, refletem sobre a importância e o significado desse veículo, a
televisão.

As 24 horas da nossa programação são completadas por produções da
TV Cultura de São Paulo e pelas produções da TV Educativa do Rio de
Janeiro e pelo que de melhor é feito nas demais emissoras públicas e
educativas do País, a exemplo da TV Educativa da Bahia, da TVE do Rio
Grande do Sul, da FUNTELPA, que é a educativa do Pará, e da STV, TV
SENAC, que é pública, com uma programação extremamente
interessante. Aliás, uma das minhas preocupações tem sido buscar
conteúdo de qualidade para a nossa grade de programação onde quer
que esteja, razão pela qual prezamos muito a programação do eixo Rio-
São Paulo. Acreditamos que está passando da hora de os diversos Brasis
se conhecerem e se comunicarem. Foi pensando nisso que, a partir de
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1998, a Rede Minas passou a integrar a rede pública de televisão no
Brasil. A RPTV, como é chamada, é uma das articulações mais felizes e
vitoriosas de que se tem notícia. Ao invés de a TV educativa e cultural
funcionar apenas em seu Estado de origem, por que não integrá-la numa
rede, ao invés de ter pólos emissores e pólos receptores, como acontece
com as redes comerciais? E preciso inverter a lógica, criando uma
maneira em que todos possam participar praticamente em pé de
igualdade.

A cada dia, pela manhã, com a faixa infantil, à tarde, com a faixa jovem,
e à noite, com o jornalismo público, colocado em prática em nossos
telejornais, e a faixa de lazer, o Brasil inteiro se comunica através das
emissoras educativas.

Uma comunicação sem apelações, sem sensacionalismo, que não
menospreza a inteligência e a sensibilidade dos telespectadores, sejam
crianças, jovens, adultos, sejam pessoas da terceira, quarta, quinta,
décima idade. Cada vez a expectativa de vida é ainda maior.

Muito se fez até agora, e isso foi tarefa de todos que atuaram na Rede
Minas. De seu primeiro Presidente, Dalton Canabrava Filho, passando
por Paulo Camilo Vargas Penna, José Tanajura, André Carvalho, Ofir
Gazzi, Jaime Gomide, Paulo Ribeiro, Paulo Valadares e Cristina Mendes
Vilela. Cada um fez o melhor que pôde e enfrentou os desafios do seu
tempo. A todos o nosso carinho, nosso reconhecimento e nossa
homenagem.

Como já disse, televisão envolve reinvenção permanente, e é esse o
desafio que temos pela frente. A TV digital bate à nossa porta. Mais do
que nunca a TV Minas precisará de investimentos de porte para continuar
cumprindo sua missão e seu compromisso com a cultura, a educação e a
cidadania.

A esse desafio se somam outros de igual envergadura. O problema de
uma sede própria para a emissora parece equacionado. Quando o
Governo de Minas mudar para a nova sede administrativa no Carlos
Prates, também estaremos lá, numa belíssima sede assinada por esse
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arquiteto maior que é Oscar Niemeyer.
Outro aspecto que igualmente diz respeito às nossas preocupações

refere-se aos funcionários da Rede Minas. Hoje são 402 homens e
mulheres que dão o melhor de si, de segunda a segunda, sem saber o
que é sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo ou Carnaval. Enquanto
você descansa em casa e assiste a uma TV de qualidade, eles estão a
postos para garantir seu lazer e entretenimento. Porém, devido a uma
série de fatores - e aqui não cabe crítica a quem quer que seja, pois cada
Governo fez o que pode - a TV Minas, após 20 anos, ainda não tem uma
situação estável no que diz respeito a seus funcionários, e menos ainda
um plano de cargos e salários. Em outras palavras, o vínculo de seus
funcionários com a emissora é precário. Resolver esse problema é um
compromisso do Governador Aécio Neves com a emissora. Uma série de
medidas nessa linha já estão sendo tomadas, implementadas pelo nosso
querido Secretário Nascimento Silva.

No ano que vem, haverá concurso para preenchimento de cargos na
área-fim da emissora - jornalismo, técnica, programação e produção. O
concurso visa cumprir o que a lei determina, mas ouviremos todos os
segmentos interessados, pois temos certeza de que se é consenso que a
TV Minas é um patrimônio de valor inestimável para a população mineira
e brasileira, ela só alcançou esse patamar pela dedicação e pelo
compromisso de seus funcionários.

Atualmente se fala muito, em termos das corporações, em valor da
marca. No nosso caso, esse valor é fruto direto do trabalho desses
funcionários, pessoas que eu gostaria de homenagear aqui agradecer
publicamente o exercício diário de luta, guerra diária, tal a desproporção
de nossos recursos orçamentários, de nossas condições de trabalho
frente aos excelentes resultados obtidos diante do público e da
concorrência. Como não posso citar, cada um desses mais de 400
funcionários, vou homenageá-los na pessoa de Geraldo Ferreira de
Souza, nosso querido Geraldão, símbolo maior de cultura, conhecimento
e dedicação à TV Minas, a quem peço uma salva de palmas. O Geraldão
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está em casa assistindo, colado na televisão.
Meus amigos e amigas, as coincidências nunca acontecem por acaso.

E não é por acaso que, 20 anos depois de fundada por Tancredo Neves,
quem está governando Minas Gerais é exatamente seu neto, o
competente e dinâmico Governador Aécio Neves. Pessoa sensível e
sabedora da importância da comunicação nos dias atuais, importância
estratégica, cultural, política, tem renovado o compromisso com a Rede
Minas. Seu compromisso com aquela casa, com a nossa casa é total. E
se mais não foi feito ainda, deve-se ao vigoroso ajuste fiscal empreendido
em Minas Gerais, nestes dois primeiros anos de administração, que nos
levou a esta precondição para o desenvolvimento que é o déficit zero,
recentemente anunciado, do qual todos nos orgulhamos.

A exemplo de todos os demais segmentos da administração pública em
Minas, a TV Minas cortou na carne nestes quase dois anos, dando a sua
colaboração. Privamo-nos de quase tudo na certeza de que dias
melhores viriam. E tenho a certeza de que virão. A condição de maior TV
de Minas Gerais e de uma das maiores produtoras de vídeo do Estado
não combina com as amarras de uma fundação de direito público, como é
o nosso caso. Um orçamento mais adequado a nosso papel e porte
também se faz necessário e urgente. Da mesma forma, é preciso que a
sociedade como um todo se conscientize de que TV é um
empreendimento caro e de que não existem milagres. Teremos a TV
educativa e cultural que formos, como Governo e sociedade, capazes de
viabilizar. A TV Cultura de São Paulo só se tornou potência graças ao
apoio decisivo da FIESP e do empresariado paulista. Aqui, apoio
semelhante já começa a ocorrer. Aos poucos as mais diversas empresas
e instituições percebem que é positivo, rentável e lucrativo vincular seu
nome e sua imagem a uma emissora com a qualidade, a competência e a
seriedade da Rede Minas.

Por tudo isso, o balanço que faço destes 20 anos da Rede Minas é dos
mais positivos. E o que faço para as próximas décadas, sendo passageira
nessa emissora, é dos mais positivos, mas ela não é de uma pessoa, não
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é de um Governo, não é de ninguém, pois é de todos nós. Muito
obrigada.

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

apresentando o portifólio da Fundação TV Minas Cultural e Educativa.
- Procede-se a exibição de vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Deputado Adelmo Carneiro Leão,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Mauri
Torres, juntamente com os Deputados Carlos Pimenta e Paulo Piau,
autores do requerimento que deu origem a esta solenidade, fará a
entrega à Sra. Angela Maria Carrato Diniz de placa alusiva a esta
homenagem, com os seguintes dizeres: "Patrimônio da comunidade
mineira e referência ética para outras emissoras educativas de televisão
do País, a Rede Minas vem cumprindo de forma exemplar sua missão de
contribuir para o desenvolvimento intelectual, social e econômico do
Estado. A homenagem e o reconhecimento da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais à Fundação TV Minas Cultural e Educativa pelos
seus 20 anos de atividade e pela promoção do intercâmbio de valores,
educação e cultura".

- Procede-se a entrega de placa.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a cantora Angela Evans,
que apresentará as músicas "Coração Civil", de Mílton Nascimento e
Fernando Brant, e "Luz do Sertão", de Yuri Popoff e Fernando Brant,
acompanhada pelo violonista Tabajara Belo.

- Procede-se a apresentação musical.
Palavras do Secretário Luiz Roberto Nascimento e Silva

Exmo. Sr. Deputado Adelmo Carneiro Leão, Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa, representando, neste ato, o Deputado Maur
Torres, Presidente desta Casa; Sra. Angela Maria Carrato Diniz,
Presidente da Fundação TV Minas, querida amiga e companheira dE
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tantas caminhadas, que realiza um trabalho extraordinário à frente dessa
instituição; Cel. Evandro Bartholomei Vidal; Deputados Carlos Pimenta e
Paulo Piau, que organizaram os requerimentos que deram origem a esta
solenidade; Deputados Domingos Sávio, meu amigo, Doutor Ronaldo e
Pinduca Ferreira; cumprimento todos os presentes, especialmente os
funcionários e representantes da TV Minas.

De certa forma, o fundamental já foi dito nesta noite. Em meu nome e
no do Governador, tomo a liberdade de introduzir pequenas reflexões
sobre a função da TV pública e o sentido desta solenidade.

Deputado Paulo Piau, acredito que não foi à toa V. Exa. refazer a
trajetória da origem da TV Minas em nosso Estado e da coincidência do
seu surgimento com o término do regime militar. Na verdade, devemos
compreender que, durante o longo período do regime militar, houve um
processo hegemônico de poder no qual não interessava que as TVs
educativas fossem auto-suficientes. Essas TVs existiam formalmente,
mas sem possibilidade objetiva e financeira que lhes permitisse
romperem um ciclo natural de intercessão na sociedade.

Dessa forma, acredito que a intuição do Governador Tancredo Neves,
na ocasião, se junta exatamente com este momento de liberação da
sociedade brasileira, sintetizado de outra forma na música "Coração
Civil", tão bem-cantada e interpretada aqui. Este é um momento de
reflexão sobre a função da TV pública.

Neste momento, a TV pública e educativa é o espaço da cidadania e da
liberdade. Na verdade, sabemos que as TV5 educativas e abertas vivem
um momento predatório, de verdadeira canibalização em torno da busca
obsessiva pela audiência, em que há uma programação cada vez mais de
pior qualidade.

Portanto, cabe à TV pública, como a TV Minas, a Fundação Padre
Anchieta, em São Paulo, e a TVE, levar, de certa maneira, cultura,
informação e entretenimento para a rede pública, para o povo e a
comunidade em geral.

E importante entendermos este momento extremamente rico, em que
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grande parte da população começa a migrar dos canais abertos em
busca de TVs de maior qualidade. Isso se reflete nos números da TV
Minas. Há pouco, o Presidente nos informou que, em alguns lugares do
Estado, ela chega a ser líder de audiência. Hoje, atingimos 600
municípios. E importante citar o trabalho da Presidente, Angela Carrato.
Quando assumimos nossa missão em janeiro do ano passado, a Rede
não tinha essa pujança que tem hoje. Conseguimos reconstruir uma parte
dessa Rede. Temos a certeza de que ela é fundamental para o País e
para Minas Gerais.

Acho que o momento é importante para saudar todas as pessoas que
tiveram uma vinculação íntima com a Rede, o Geraldão", que a
construiu, o Meireles, Diretor Técnico há tantos anos, que empresta à TV
Minas sua qualificação, a Lucimar, que veio há pouco tempo, mas já faz
parte da Casa e está nos ajudando na parte financeira. Deixo um abraço
muito especial ao Embaixador José Aparecido de Oliveira, que nos
assiste e que esteve na origem desse processo, juntamente com o
Governador Tancredo Neves. Acho que se torna obrigatório uma
referência toda especial ao Governador Aécio Neves, porque em
campanha prometeu o retorno da TV Minas e da Rádio Inconfidência ao
sistema de cultura e cumpriu o prometido. Ele compreendeu que esses
dois órgãos precisavam funcionar dentro da estrutura da Secretaria de
Cultura, onde inicialmente funcionavam, porque ali poderiam trabalhar
com maior liberdade intelectual, com maior capacidade de articulação
com a sociedade, de maneira mais livre. Isso se reflete hoje na
programação da TV Minas.

Tenho sempre insistido que um Governo precisa ser divulgado, mas um
Governo bom não precisa ser defendido. A divulgação é importante, mas
não a defesa direta. A defesa do Governo é ser atuante, eficiente e
competente junto à sociedade. E um momento de grande riqueza que
vivemos em Minas. Pela primeira vez, podemos constatar que a rede
pública começa a alcançar níveis de audiência, de competitividade; antes
inimagináveis. Começa a haver um maior afluxo de recursos, o que é
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fundamental para a qualidade da programação. Aproveito esta cerimônia
para solicitar que esta Casa ajude a TV Minas, logo que possível, com
emendas efetivas para que possamos expandir a capacidade de
investimento dentro do setor de cultura. Evidentemente, a questão da
sede é importante, mas o mais importante, a curto prazo, é o estatuto
jurídico da TV Minas. Não podemos conviver com cinco regimes jurídicos
diferentes, o que traz intranqüilidade para os funcionários da Casa,
insegurança para a sociedade e uma certa confusão administrativa,
indesejável no estágio em que vivemos na vida brasileira e na vida
pública de Minas Gerais.

Tenham a certeza de que o dia de hoje é de muita alegria e nos permite
olhar no retrovisor da história, reconhecendo, com orgulho, que esse
sonho, criado há 20 anos, hoje é uma realidade que integra o Estado, os
municípios, que leva cultura, entretenimento, saber, conhecimento,
identidade.

Temos de compreender que essa é a função da rede pública, que pode
prestar serviços à comunidade. A TV aberta tem se afastado desse
compromisso, e quem tem ocupado esse vácuo é a TV pública. Portanto,
qualquer investimento feito nesse sistema, de forma consistente, significa
investimento na cidadania.

Termino lembrando os versos do poeta, porque eu também quero
utopia, eu também quero vinho e pão, eu também quero liberdade, eu
quero ver os menores e o povo no poder. Tudo isso só será possível com
uma TV Minas forte, podendo divulgar cada vez mais o nosso Estado
para o País e para o mundo. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Luiz Roberto Nascimento e Silva, Secretário de Cultura,

representando o Governador do Estado de Minas Gerais, Aécio Neves;
Cel. Evandro Bartholomei Vidal, assessor parlamentar da 4 a Região
Militar da 4 Divisão do Exército, representando o Comandante, Gen.
Paulo Castro; Deputados Carlos Pimenta e Paulo Piau, autores do
requerimento que deu origem a esta solenidade; Sra. Angela Maria
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Carrato Diniz, Presidente da Fundação TV Minas Cultural e Educativa;
Deputados Doutor Ronaldo, Domingos Sávio, Pinduca, Sebastião
Navarro Vieira; senhoras e senhores; telespectadores da TV Assembléia.

Na comemoração dos 20 anos de existência da Rede Minas, nossa
televisão cultural e educativa, registramos sua positiva presença na
promoção de nossas peculiaridades regionais em diálogo com as culturas
de um mundo globalizado. Sua programação, abrangendo cultura,
educação, jornalismo e entretenimento, coloca em relevo o sotaque
mineiro diante de outras linguagens que expressam não só o restante do
Brasil, como também a contemporaneidade internacional.

Em uma época de grandes transformações por que passam as relações
mundiais, desafiadas pelos avanços tecnológicos e pressionadas por
novos e velhos problemas sociais, é preciso refletir sobre o papel da
televisão, principalmente o das emissoras estatais: No contexto de um
mundo violento e de flagrantes desigualdades, qual a função de um canal
como a Rede Minas, uma das poucas alternativas à televisão comercial,
dependente do mercado, da concorrência e da satisfação dos desejos
mais imediatos do espectador? O papel social de uma televisão que se
dedica à disseminação de uma identidade regional tem de ser
preservado, quando se constata, na guerra de audiência praticada pelos
outros canais, sobretudo aos domingos, a oferta dos mais degradantes
espetáculos da cultura contemporânea. O sensacionalismo nos noticiários
acentua e banaliza a violência, e a dramaturgia apela com exagero à
sexualidade, enquanto a própria estrutura de instituições como a família e
a escola vêm sendo abaladas.

Se lembrarmos que a primeira emissora de TV do mundo, a BBC, surgiu
com propósitos educacionais, verificamos a urgente necessidade de os
meios de comunicação assumirem de fato sua responsabilidade social.

Evidentemente, o entretenimento é o ponto de maior atração para os
vários segmentos da população. Preservá-lo do lixo cultural, assim como
insistir na boa informação é a tarefa da emissora estatal, quando tem em
mente uma política e uma prática de dignificação da vida.
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Há também a clara necessidade de seu engajamento na prática da
justiça social, com o respeito ao ser humano e com a igualdade de
direitos e oportunidades.

Certamente a Rede Minas, já presente no coração dos mineiros e
ocupando momentos importantes na promoção do lazer de nossos
cidadãos, saberá desempenhar a contento sua missão para os próximos
anos.

Sempre inserindo a produção local em um mundo cujas fronteiras
rapidamente diminuem, haverá de fomentar sua vocação educativa,
buscando a harmonia entre as pessoas e uma melhor qualidade de vida
para todos.

Aos diretores e funcionários da Fundação TV Minas, que, ao longo
desses 20 anos, permitiram a consolidação de uma emissora
inteiramente identificada com o nosso estado, os nossos reconhecidos
cumprimentos. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e demais

convidados os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e
os Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 7, às 9 e
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia 7112/2004.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 10/12/2004
Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Leonídio Bouças e Weliton Prado e Deputada Ana Maria Resende,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Ana Maria Resende, declara aberta a reunião e,
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em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonídio Bouças,
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. Passa-se à 2 a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 3.631/2004. São aprovados em redação
final os Projetos de Lei n os 672/2003, 1.687, 1.762 e 1.818/2004.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Maria Tereza Lara - Maria OUvia.

ATA DA 16a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 2/12/2004

Às 16h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Chico Simões, Doutor Viana e Márcio Kangussu,
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 do ofício do Sr. Simão Pedro Toledo,
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, que contém o
"Relatório Trimestral" desse Tribunal relativo ao terceiro trimestre de
2004. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. A Presidência faz retirar da pauta o Projeto de Lei n°
1.931/2004, por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e
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votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 1° turno, do
Projeto de Lei Complementar n° 54 com as Emendas nos 1 a 6, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião
Helvécio) e do Projeto de Lei n° 1.884/2004 na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Ermano
Batista) e pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.551/2004 (relator: Deputado
Antônio Carlos Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, terça-feira, às 9h30min
e para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Chico Simões -

Doutor Viana - José Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.732/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição sob comento, do Deputado André Quintão, tem por
objetivo seja declarada de utilidade pública a Creche Santa Maria
Madalena, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 17/6/2004 e, a
seguir, encaminhado a esta Comissão a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estatuem os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Infere-se da documentação apensa aos autos do processo que a

Creche Santa Maria Madalena atende aos preceitos estatuídos pela Lei
n° 12.972, de 1998, modificada pela Lei n° 15.294, de 2004, para que
possa ser declarada de utilidade pública estadual.

Com efeito, ela é dotada de personalidade jurídica; encontra-se em
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regular funcionamento no Estado há mais de um ano; e os membros de
sua diretoria, composta por pessoas de reconhecida idoneidade, não são
remunerados pelo exercício de suas funções.

E oportuno ressaltar, ainda, que a instituição está inscrita com o n°
322/2004 no Conselho Municipal de Assistência Social daquele
município, e os arts. 29 e 33 do seu estatuto prevêem, respectivamente,
que as atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos sócios,
serão exercidas gratuitamente e, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será revertido em favor de instituição
congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social, ou de entidade pública.

No entanto, tendo em vista incorreção constante no texto do art. P do
projeto, referente à denominação oficial da entidade, será apresentada
adiante emenda saneadora.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.732/2004, com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Santa Maria

Madalena - CSMM -, com sede no Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.915/2004

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo seja instituído o Dia Estadual do Cerrado e o Prêmio
Guimarães Rosa.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição
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e Justiça, que o considerou jurídico, constitucional e legal.
Dando continuidade à tramitação da matéria, compete agora a este

órgão colegiado apreciá-la, nos termos dos arts. 188 e 190 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A instituição da data comemorativa do Dia Estadual do Cerrado,

proposta no projeto de lei em análise, constitui uma iniciativa do Fórum
Técnico Cerrado Mineiro: Desafios e Perspectivas, realizado por esta
Casa, no mês de junho próximo passado, que contou com a presença de
várias entidades e autoridades ligadas ao assunto, tendo como objetivo
discutir a situação do cerrado mineiro, considerando-se as possibilidades
de seu aproveitamento econômico e os impactos que vem sofrendo nas
últimas décadas.

A proposição, em seu art. 20, institui também o Prêmio Guimarães
Rosa, a ser entregue nessa mesma data a instituições, empresas e
pessoas físicas que se destacarem por ações de conservação, manejo
sustentável; pesquisa, educação ambiental, memória e patrimônio cultural
dos povos do cerrado, homenageando dessa forma o escritor Guimarães
Rosa, que, indiscutivelmente, foi quem melhor soube traduzir, em caráter
universal, a beleza e a diversidade do cerrado em sua obra literária.

O novo modelo de exploração no cerrado mineiro, que conta hoje com
uma tecnologia altamente mecanizada, associada à agricultura de
exportação e à agroindústria, vem propiciando o desenvolvimento de
várias atividades econômicas; porém, por outro lado, trouxe efeitos
negativos para parte significativa da população, que perdeu espaços e
fontes tradicionais de sustento, resultando também em impactos
desfavoráveis, ao meio ambiente, nos diversos aspectos ligados à
biodiversidade.

Com o evento mencionado no início desta fundamentação, pretendeu-
se ouvir especialistas ligados ao tema, buscando-se levantar subsídios
para o aprimoramento das ações legislativas e executivas voltadas para o
setor, com vistas a sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre os
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riscos que ameaçam a sobrevivência do cerrado mineiro.
Portanto, instituir uma data oficial dedicada especialmente ao cerrado

mineiro constitui medida conveniente e oportuna que permitirá maior
reflexão da sociedade sobre a sua importância ambiental e social.

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

1.915/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Fábio Avelar, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.949/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública o Centro Espírita
Pai Joaquim de Angola, com sede no Município de Uberlândia.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 13/11/2004, vem a matéria a
este árgão colegiado para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucional idade e à legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a matéria em exame,

determina, em seu art. 1°, com redação dada pela Lei n° 15.294, de 2004,
que pode ser declarada de utilidade pública a associação ou a fundação
constituídas com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à
coletividade.

A concessão do referido título a entidades privadas é uma forma de o
Governo apoiá-las por prestarem serviços necessários à coletividade,
como a assistência social, o atendimento médico, a pesquisa científica, a
proteção do meio ambiente e a promoção da educação e da cultura.
Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o faria, sem
distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro
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como finalidade. A atribuição do título implica, portanto, o
estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa privada.

Cabe ressaltar, neste ponto, que a Constituição da República, no inciso
1 do art. 19, impõe a separação entre instituições governamentais e
religiosas, ao vedar aos entes federativos estabelecer cultos religiosos ou
igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com
eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada a inter-relação de interesse público de autoridades
governamentais e religiosas, na forma da lei.

Assim, o texto constitucional consagra o princípio da separação entre o
Estado e cultos religiosos, com vistas a garantir a liberdade religiosa, um
dos mais importantes direitos individuais, previsto no art. 50, VI, da Carta
Magna.

Em vista disso, a declaração do Centro Espírita Pai Joaquim de Angola
como de utilidade pública contraria o preceito constitucional que proíbe o
Estado de estabelecer alianças com instituições que têm como objetivo a
propagação de doutrinas sagradas.

Conclusão
Pelo	aduzido,	concluímos	pela	antijuridicidade,	pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.949/2004.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Errnano Batista, relator - Gustavo

Valadares - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.962/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Marília Campos, o Projeto de Lei n° 1.962/2004
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de São
Gabriel do Brasil, com sede no Município de Passos.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 20/1112004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188,



620

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. l°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
pelo exercício dos respectivos cargos.

Ademais, está ela devidamente inscrita no Conselho Municipal de
Assistência Social do respectivo município-sede, com o n° 028-03.

Ressalte-se, ainda, que o art. 73 do seu estatuto prevê que as
atividades dos diretores serão gratuitas e o art. 93 determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
outra instituição beneficente, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímospela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.962/2004.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°651/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, o Projeto de Lei n° 651/2003
estabelece a obrigatoriedade da implantação do Programa de Redução
de Resíduos.

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, a esta
Comissão e à de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Por
decisão da Mesa da Assembléia, foram anexados à proposição os
Projetos de Lei n°5 1.309/2003, do Deputado Gil Pereira, e 1.38812004,
do Deputado Gustavo Valadares, ambos dispondo sobre a implantação
de um Plano Diretor para Resíduos Sólidos para o Estado de Minas
Gerais.

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

•	 Fundamentação
O projeto de lei em foco dispõe que o Conselho Estadual de Política

Ambiental - COPAM - determinará às atividades e instalações geradoras
de substâncias poluentes, de subprodutos industriais não aproveitados,
de rejeitos ou resíduos líquidos, gasosos, semi-sólidos ou sólidos, a
implementação de programas de redução de resídüos, de acordo com
Plano de Ação Específico a ser elaborado pela Fundação Estadual do
Meio Ambiente - FEAM.

Os programas se basearão em relatórios preliminares sobre os esforços
e as medidas de redução a serem apresentados pelos empreendimentos
responsáveis pelas atividades geradoras de resíduos. A implantação se
dará segundo as alternativas de substituição de matéria-prima, alteração
das características do produto final, reciclagem de materiais nas etapas
de produção e reaproveitamento de resíduos nas próprias unidades de
produção, de forma que as atividades industriais realizem as metas
anuais de programação previstas, com base nos dados cadastrais
disponíveis. Essas metas de redução seriam cotadas, inicialmente, em
menos de 10% do volume de cada um dos materiais relacionados, até
que se alcance o mínimo de 50%. Não constam no texto os prazos e as
etapas para o cumprimento das metas. Esses e os demais detalhamentos
seriam estabelecidos no regulamento da lei, que deverá dispor, até
mesmo, sobre as etapas de elaboração dos Planos de Ação e respectivos
relatórios.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
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procurou corrigir algumas irregularidades apresentadas no projeto, entre
elas a que diz respeito aos percentuais previstos para fins de redução de
resíduos. Essa questão, de cunho eminentemente técnico, deveria ser
tratada em ato regulamentar. Além disso, observou-se que, diante das
tecnologias em uso, os parâmetros seriam de difícil concretização, uma
vez que existem, na fonte geradora, limitações técnicas para se atingirem
os limites de redução ou reutilização dos diversos tipos de resíduos
gerados.

Ao analisar a matéria, constata-se, de imediato, que ela apresenta
aspectos relevantes à defesa do meio ambiente, pois visa a diminuir, de
forma indireta, a pressão e o ritmo de exploração dos recursos naturais.
Isso possibilitaria, de ordinário, a economia de recursos energéticos nas
etapas de aproveitamento dos materiais reutilizáveis, bem como a
redução do volume de resíduos destinados ao meio ambiente.

E forçoso concluir, porém, que, dependendo do grau de exigência e
controle do poder público quanto ao percentual de redução ou de
reutilização de resíduos, tais imposições poderão interferir negativamente
nos fatores econômicos de produção e na sua comercialização. Aquelas
empresas que já estejam quites com as exigências do licenciamento
ambiental podem apresentar um grau de dificuldade para promover novos
ajustes com vistas a atingir o índice de redução gradativo previsto pelo
projeto. Cada caso, a nosso ver, mereceria um acompanhamento
específico para permitir aos que já cumprem as condições impostas pelo
licenciamento a realização de metas condizentes com aquelas já
estabelecidas.

O Substitutivo n° 1 traz um novo ordenamento à matéria, o qual, em
nossa opinião, merece a aprovação da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais. Os pontos de destaque do substitutivo são os
seguintes:

permanece a obrigatoriedade de implantação de programa de redução
de resíduos, segundo os novos parâmetros; adequou-se, para a
finalidade da lei, a definição de resíduo e redução de resíduo; as metas
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de redução serão estabelecidas pelo órgão governamental competente
com base em estudos técnicos e levando-se em consideração as
alternativas tecnológicas existentes, o tipo do empreendimento e a
viabilidade de sua implantação, nos prazos, nas formas e condições
determinados; a critério do órgão competente, empreendimento de
pequeno porte e com baixo potencial poluidor poderá ser dispensado das
exigências contidas nesta lei; o responsável pelo empreendimento
encaminhará relatório de resultados e prestará outras informações aos
órgãos competentes, nas condições e no prazo estipulados; o
descumprimento do disposto na lei sujeitará o infrator a pena de multa,
nos termos do inciso 1 do art. 16 da Lei n°7.772, de 1980- a lei ambiental
do Estado -, mediante processo administrativo, na forma nela
estabelecida; a lei será regulamentada no prazo de 180 dias, a partir da
data de sua publicação.

O novo texto incumbe o órgão competente do Estado de estipular os
critérios e prazos para as metas de redução, que serão definidas caso a
caso, na medida em que o aparelho estatal acionar os empreendimentos
geradores de resíduos. Nesse caso, a existência de um cadastro
específico para tais empreendimentos no âmbito do órgão executor da
política ambiental poderá dar um caráter de maior eficiência ao
planejamento das ações. Para atender a essa necessidade apresentamos
a Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1.

Devemos informar que essa matéria foi bem discutida em audiência
pública realizada por esta Comissão, com a presença de representantes
de setores com atuação na área, inclusive da Fundação Estadual de Meio
Ambiente - FEAM. Na ocasião, o representante da Fundação confirmou a
opinião já emitida sobre a matéria, em resposta à diligência solicitada
pela Comissão de Constituição e Justiça àquele órgão, quando foi dito
que as medidas preconizadas se dirigiam com mais acerto para os
resíduos gerados por empreendimentos industriais. No projeto original, a
definição de resíduo para os efeitos da lei não se restringia, porém, a
essa área.
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Foi dito, também, que ao Estado faltava uma ampla política de resíduos
sólidos, que englobasse todos os setores, tais como o industrial, o
urbano, o comercial, o dos serviços de saúde, o de saneamento, etc.
Sabemos que isso seria o ideal, mas entende-se que uma matéria de tal
importância deveria ser acompanhada de ampla discussão com a
sociedade, merecendo, talvez, um grande seminário técnico para dar aval
a uma legislação adequada às necessidades do Estado.

No momento, podemos enriquecer o substitutivo acatando, por meio da
Emenda n° 2, a iniciativa contida nos projetos anexados, que institui um
plano diretor de resíduos sólidos para o Estado, com prazos definidos
para que metas sejam atingidas, de tal forma que a questão dos resíduos
sólidos adquira uma agenda definitiva para o seu correto equacionamento
ambiental e social.

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

651/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas n

o
s 1 e 2 ao

Substitutivo n° 1, a seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

Substitua-se o parágrafo único do art. 30 do Substitutivo n° 1 pelos
seguintes parágrafos:

"Art. 3°-
§ 1° - Para os fins do disposto neste artigo, o órgão competente

estadual instituirá, no prazo de dois anos contados da data de publicação
desta lei, cadastro de empreendimentos e atividades geradores de
resíduos, com o estabelecimento de tipologias industriais, tais como:

- mineradoras;
II - unidades e complexos químicos;
III - unidades e complexos siderúrgicos e metalúrgicos.
§ 20 - A critério do órgão competente, empreendimento e atividade de

pequeno porte e com baixo potencial poluidor poderão ser dispensados
das exigências contidas nesta lei".
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EMENDA N°2
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Substitutivo n° 1:
"Art. ... - O Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Estado de Minas

Gerais, a ser submetido à apreciação da Assembléia Legislativa, terá a
finalidade de diagnosticar e propor soluções para os problemas existentes
no tocante à coleta, ao tratamento, à redução e à disposição final dos
resíduos sólidos de origens domiciliar, industrial e hospitalar.

§ 1° - São objetivos do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Estado de
Minas Gerais:

- apresentar cenários para os próximos cinco, dez, quinze e vinte
anos, indicando as situações e os problemas prováveis e as soluções
indicadas, nesses intervalos de tempo;

II - avaliar as atuais tecnologias disponíveis para destinação final de
resíduos domiciliares, hospitalares e industriais, observando-se os
aspectos técnicos, econômico-financeiros e ambientais;

III - propor soluções alternativas ou complementares aos métodos
convencionais de gestão de resíduos, especialmente a coleta seletiva
com reciclagem e compostagem de resíduos orgânicos e a geração de
gás a partir do lixo;

IV - identificar as especificidades das Regiões Metropolitanas existentes
no Estado, tanto no diagnóstico quanto nas proposições.

§ 20 - O Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Estado de Minas Gerais
deverá:

- adotar, nas análises e nas proposições, um enfoque regional e
integrado, priorizando parcerias com as Prefeituras Municipais, os
consórcios intermunicipais e a iniciativa privada;

II - garantir a participação em sua elaboração, em cada região
administrativa do Estado, de representantes dos Poderes Executivo e
Legislativo dos municípios e da sociedade civil organizada local;

III - ser revisto a cada cinco anos a partir de sua aprovação.".
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Fábio Avelar, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Laudelino
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da proposição, adequando-os aos preceitos constitucionais pertinentes, e
corrigiu os equívocos de redação legislativa, propondo o Substitutivo n° 1,
com o qual concordamos totalmente.

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

1.931/2004 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Fábio Avelar - Jô

Moraes.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.931/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.931/2004
dispõe sobre a transformação de cargos do Quadro Especial de cargos
de provimento em comissão da administração direta do Poder Executivo,
de que trata a Lei Delegada n° 108, de 29/1/2003.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Em seguida, foi a matéria examinada pela Comissão de Administração
Pública, que opinou pela sua aprovação, na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188 c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto temcomo objetivo uniformizar, nos termos da Lei

Complementar n° 75, de 13/1/2004, a denominação dos cargos de
assessoramento jurídico do Quadro da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais - PMMG. Para tanto, propõe a transformação de 22 cargos de
Assessor II, que possuem hoje as mesmas atividades funcionais, em 22
cargos da classe de Assessor Jurídico, de recrutamento amplo.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar a matéria, não
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encontrou óbices quanto a sua constitucionalidade, juridicidade e
legalidade, e apresentou o Substitutivo n° 1, visando ao aperfeiçoamento
do texto do projeto por questões de técnica legislativa.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, referendou o
entendimento da comissão anterior.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a
esta Comissão analisar, o projeto não apresenta impacto sobre os cofres
públicos, visto que cuida apenas da mudança da denominação de cargos.
Além disso, o provimento dos cargos só ocorrerá após edição de decreto
e caberá ao ordenador de despesas observar os limites impostos pela Lei
Complementar n° 101, 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
Segundo o art. 17 da referida lei, os atos que criarem ou aumentarem
despesa de caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal,
deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois
subseqüentes, demonstrando a origem dos recursos para seu custeio.

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

1.931/2004, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Chico Simões -

Elmiro Nascimento.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.981/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.981/2004
dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores policiais civis,
militares, bombeiros militares e aos ocupantes de cargos de Agente de
Segurança Penitenciário, bem como de adicional de periculosidade aos
ocupantes dos cargos que menciona, e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/12/2004, a proposição foi
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em estudo trata da concessão de reajustes

remuneratórios no ano de 2005, às classes dos Policiais Civis, Agentes
de Segurança Penitenciários e militares estaduais. Nos termos propostos,
em fevereiro do próximo ano haverá um reajuste de 10% na remuneração
básica dos postos e das graduações da Policia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar. Em julho do mesmo ano, os militares, os policiais civis
e os agentes de segurança penitenciários receberão um reajuste de 4%
em seus vencimentos.

O projeto de lei em questão também cuida da concessão de adicional
de periculosidade para os ocupantes dos cargos do quadro da Polícia
Civil, especificado na Lei n° 6.499, de 4/12174, dacarreira de Agente de
Segurança Penitenciário a que se refere a Lei n° 14.695, 30/7/2003, da
classe de Agente de Segurança Penitenciário, estabelecida no art. 6 0 da
Lei n° 13.720, de 27/9/2000, além dos servidores contratados sob o
regime da Lei n° 10.254, de 20/6/90, para o exercício da função de
Agente de Segurança Penitenciário, O valor do adicional corresponderá a
10% sobre o vencimento básico dos cargos citados e, no caso dos
agentes contratados, sobre os valores remanescentes das parcelas
mensais pactuadas.

Dispõe, ainda, a proposição, sobre o pagamento do adicional trintenário
aos militàresque contém 30 anos de serviço e tenham se transferido para
a reserva remunerada em data anterior a 19/12/2003, quando entrou em
vigor a Emenda à"Constituição n° 59.

A proposta, enfim'>'assegura expressamente que os reajustes e o
adicional nela previstos serão estendidos ao pessoal inativo.

A Constituição da Repúbliàa estabelece em seu art. 37, X, que a
remuneração dos servidores públicos deverá ser fixada ou alterada por lei
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específica, com observância da reserva de iniciativa, mediante a qual
caberá a cada Poder deflagrar o processo legislativo referente a medidas
incidentes sobre o seu quadro de pessoal. No mesmo sentido dispõe o
art. 66, III, "b", da Constituição Estadual, que reconhece a competência
privativa do Chefe do Poder Executivo sobre a matéria.

A Constituição de 1988 estatui, também, em seu art. 39, § 1°, que a
fixação dos vencimentos e dos demais componentes do sistema
remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a
complexidade dos cargos de cada carreira, os requisitos para a
investidura e as peculiaridades de cada cargo.

Observa-se que, sob tais parâmetros constitucionais, o reajuste em
debate se encontra consoante o direito. Verifica-se que há significativa
margem de discricionariedade na definição da retribuição pecuniária
devida ao servidor. A Cada Magna sujeita a política remuneratória do
pessoal da administração pública a princípios e regras abertos, que
deverão ser objeto de análise tópica em face do contexto de sua
aplicação.

Os reajustes salariais devem, pois, estar de acordo com os princípios
reguladores da atividade administrativa do Estado, previstos no art. 13 da
Constituição Estadual. A luz dos princípios da eficiência e da
razoabilidade, podemos afirmar que o reajuste que se pretende conceder
às categorias de servidores ligadas à segurança pública é adequado.

Cumpre ressaltar que a previsão contida no art. 144, § 90, da
Constituição da República, relativa à remuneração dos integrantes das
Polícias por meio de subsídio em parcela única, não é auto-aplicável,
uma vez que a legislação relativa aos subsídios dos,-Ministros do
Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 48, XV, da Carta Magna, em
consonância com o estabelecido em seu art. 39,1 4° ainda não foi
editada. Na ausência de base jurídica suficiente para determinar os
termos e o alcance do referido instrumento,' devem-se, por cautela,
manter como baliza os mecanismos remtneratóriOs existentes. Além
disso, a proposição trata apenas de -reajuste salarial, sem abordar a
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questão da composição de subsídios.
Note-se, ademais, que a Constituição mineira, contém, acerca da

matéria, previsões em simetria com a disciplina da Constituição da
República, especialmente em seu art. 32. No art. 109 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, aliás, assinala-se
expressamente a necessidade de compatibilização das remunerações
dos servidores policiais e militares estaduais, referidos nas Leis
Delegadas n°s 42, 43 e 45, de 2000.

O pessoal a ser beneficiado com a medida proposta pertence aos
quadros da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar
e à categoria de Agente de Segurança Penitenciário. A proposição
delimita esses quadros de maneira adequada, fornecendo segurança
jurídica quanto ao âmbito de aplicação da norma a ser editada.

Saliente-se que a concessão de adicional de periculosidade para estas
categorias é ato conforme o direito. No exame dos princípios e das regras
constitucionais relativos à proteção do trabalho, verifica-se a
obrigatoriedade de categorias que laboram expostas a situações de
perigo receberem, tanto no plano salarial quanto no previdenciário e
assistencial, atenção diferenciada. E esse o caso do projeto em análise.
Esses servidores, por lidarem diariamente com o perigo e estarem
expostos a toda a sorte de riscos, são, do ponto de vista jurídico,
merecedores do tratamento diferenciado que a proposição lhes dispensa.

Observe-se que, em princípio, o projeto de lei em questão acarretará
aumento de despesa de pessoal, pois, se aprovado, produzirá efeitos
concretos sobre a folha de pagamento do funcionalismo. Tal fenômeno é
previsto na Constituição do Estado e na Lei Complementar Federal n° 101
- Lei de Responsabilidade Fiscal -, de 2000, que restringe esse
comportamento.

Dispõe a Constituição Estadual o seguinte:
"Art. 27 - A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos

Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei
complementar.



632

§ 1 0 - A concessão de vantagem ou o aumento de remuneração, a
criação de cargo, emprego e função ou a alteração de estrutura de
carreira bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer
título, por órgão ou entidade da administração direta ou indireta, ficam
condicionados a:

- prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista".

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - conceitua despesa com
pessoal em seu art. 18 e, no art. 19, estabelece limitações para tais
gastos. Dispõe, ainda, no art. 21, que é nulo de pleno direito o ato que
provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda às exigências
dos seus arts. 16 e 17 e ao disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1° do
art. 169 da Constituição da República.

A Lei n° 15.291, de 5/8/2004, que estabelece diretrizes para o
orçamento de 2005, trata da política remuneratória do servidor. Em seu
art. 50, prevê a concessão de aumentos e reajustes. A proposta de lei
orçamentária para o exercício de 2005 prevê recursos suficientes para
arcar com o adicional remuneratório pretendido. O projeto se encontra,
ante as exigências formais da LRF, consoante o direito; compete, todavia,
à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Casa analisar
o aspecto financeiro da matéria.

Vê-se, pois, que a proposição cumpre os pressupostos jurídico-formais
para sua tramitação nesta Assembléia Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.981/2004.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

Valadares - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.981/2004
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Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.981/2004
dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores policiais 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.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/12/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Cumpre a esta Comissão examinar o mérito do projeto de lei em exame.
Fundamentação

A proposição em epígrafe trata da concessão de reajuste salarial para
categorias de servidores ligadas à defesa social: policiais militares e civis,
bombeiros militares e Agentes de Segurança Penitenciários.

O projeto também estabelece a atribuição de adicional de
periculosidade a policiais civis e Agentes de Segurança Penitenciários e o
pagamento do adicional trintenário, a partir de fevereiro de 2005, aos
militares que tenham completado 30 anos de serviço e tenham se
transferido para a reserva remunerada antes da publicação da Emenda à
Constituição n° 59, de 2003.

Conforme o art. 50 do projeto de lei em análise, os reajustes e o
adicional de periculosidade serão devidos também aos servidores
inativos.

A proposta em estudo contribuirá para o melhor funcionamento da
administração pública estadual, proporcionando a prestação de serviços
mais eficientes na esfera da segurança pública.

A concessão de justa retribuição pecuniária é medida que influencia o
funcionamento da máquina pública, aperfeiçoando-a na medida em que
valoriza o servidor e eleva a qualidade dos serviços públicos por ele
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prestados. Há uma relação indissociável entre remuneração e
desempenho profissional, implicando eficiência do setor público e
efetividade quanto aos resultados das políticas públicas desenvolvidas
pelo Estado. Um dos principais estímulos para a maioria das categorias
de trabalhadores é o de caráter salarial, porque, percebendo
remuneração digna, suficiente para atender às suas necessidades e às
de seus familiares, o profissional evita os desgastes emocionais
decorrentes da insegurança material, tranqüiliza-se quanto ao seu futuro
e ao de sua família, dedica-se com maior afinco e disponibilidade ao
trabalho e alcança melhores resultados.

O projeto de lei em exame decorre de amplas e democráticas
negociações empreendidas entre representantes do Estado e dos
servidores. Traz, pois, a marca de um modelo de gestão pública no qual
se procura reforçar a dignidade do servidor, valorizando seu trabalho e
sua função estratégica na sociedade.

Cumpre, enfim, realçar a importância do investimento em segurança
pública nos tempos atuais, uma vez que os índices crescentes de
violência e criminalidade apurados em todo o Brasil, nos anos recentes,
apontam para a necessidade de um aporte mais significativo de recursos
públicos tanto em políticas sociais preventivas quanto no aparato
administrativo de defesa social, que atua diretamente no combate ao
crime. Ora, como as ações e serviços de defesa social dependem
primordialmente da ação do servidor, nada mais condizente com o
propósito de oferecer à sociedade uma segurança pública adequada que
a atribuição de salário suficiente para os profissionais que trabalham na
área.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de

Lei n° 1.981/2004.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Jô Moraes - Paulo

Piau.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.981/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

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

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração
Pública, que opinou por sua aprovação.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188 c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame dispõe sobre a concessão de reajuste aos

servidores policiais civis, militares, bombeiros militares e aos ocupantes
de cargos de Agente de Segurança Penitenciário, bem como de adicional
de periculosidade aos ocupantes dos cargos que menciona.

Na mensagem n° 31112004, o Governador declara que o projeto de lei
em análise é resultado de negociações entre representantes dos
servidores, dos militares e representantes do governo estadual, e tem por
objetivo promover a valorização dos referidos profissionais, bem como
proporcionar ao sistema de defesa social do Estado de Minas Gerais
condições adequadas de atuação.

A Comissão de Constituição e Justiça, após minucioso exame, atesta
que a proposição cumpre os pressupostos jurídicos formais exigíveis para
o seu trâmite nesta Casa.

A Comissão de Administração Pública ratificou o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e opinou pela aprovação da matéria.

O projeto de lei em pauta acarretará aumento de despesa do pessoal,
pois, se aprovado, produzirá efeitos concretos sobre e folha de
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pagamento do funcionalismo. Entretanto, a Constituição do Estado, no
seu art. 27, dispõe: "A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e
dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei
complementar.

§ l O - A concessão de vantagem ou o aumento de remuneração, a
criação de cargo, emprego e função ou a alteração de estrutura de
carreira bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer
título, por órgão ou entidade da administração direta ou indireta ficam
condicionadas a:

- prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de
despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.".

A Lei de Responsabilidade Fiscal define despesa com pessoal em seu
art. 18, e, no art. 19, dispõe sobre limitações para tais gastos.

Resta salientar, ainda, que a proposta de Lei Orçamentária para o
exercício de 2005 prevê recursos suficientes para arcar com as despesas
previstas.

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

1.981/2004, no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Chico Simões - Sebastião

Helvécio - José Henrique - Elmiro Nascimento.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.207/2003

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe dispõe
sobre a Política Estadual de Incentivo às Microdestilarias de Álcool e
Beneficiamento de Produtos Derivados da Cana-de-Açúcar e dá outras
providências.

Aprovado em 1° turno com a Emenda n° 1, da Comissão de

rs



637

Constituição e Justiça, retorna a proposição a esta Comissão para
receber o parecer de 2° turno, nos termos do art. 189, § 1°, do Regimento
Interno.

A redação do vencido, anexa, integra este parecer.
Fundamentação

A proposição em tela visa criar mecanismos de incentivo às
microdestilarias de álcool e de beneficiamento de produtos derivados da
cana-de-açúcar, com vistas ao aumento da produção de álcool no Estado
e, conseqüentemente, ao incremento do desenvolvimento
socioeconômico regional, de forma integrada e sustentável, e à criação
de emprego e aumento na renda nas regiões beneficiadas.

Serão priorizados os projetos para unidades industriais que possuem
capacidade de produção de até 5 mil litros de álcool por dia, beneficiando
assim os pequenos e médios produtores que encontram grandes
dificuldades para colocarem seus produtos no mercado, em razão da
difícil concorrência que enfrentam com as grandes refinarias.

O projeto prevê ainda que serão atendidas prioritariamente as regiões
cuja vocação agrícola seja a produção de cana-de-açúcar em pequenas e
médias propriedades, como ocorreu na Zona da Mata, Norte e Nordeste.

Para que se alcancem os resultados esperados com a implementação
dessa política, o Estado precisa criar mecanismos de incentivos tais como
linhas de crédito, investimento em pesquisa, capacitação de mão-de-
obra, estímulo à comercialização da produção e ao cooperativismo e o
associativismo.

O inciso XII do art. 30 estabelece como um dos objetivos específicos
dessa política o incentivo à produção de cana-de-açúcar e de produtos
derivados para evitar o desmatamento florestal. Para a Comissão de
Constituição e Justiça, esse objetivo foi considerado incompatível com a
idéia de inibição do desmatamento de reservas nativas, o que ensejou a
apresentação da Emenda n° 1, por essa Comissão, requerendo a
supressão deste dispositivo, aprovada em 1° turno.

Estamos de acordo com o vencido e não temos o que acrescentar no
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segundo turno.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.207/2003 na
forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia, relatora - Antônio Genaro.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.207/2003

Dispõe sobre a Política Estadual de. Incentivo às Microdestilarias de
Álcool e Beneficiamento de Produtos Derivados da Cana-de-Açúcar e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Política Estadual de Incentivo às Microdestilarias de Álcool e

Beneficiamento de Produtos Derivados da Cana-de-Açúcar será
formulada e executada como parte da política de desenvolvimento
socioeconômico regional integrado e sustentável e estará voltada para a
geração de emprego e renda nas regiões administrativas do Estado.

§ 1° - Entende-se, para efeito dessa lei, por microdestilaria a unidade
com capacidade de produção de até cinco mil litros de álcool por dia;

§ 20 - Serão atendidas prioritariamente por essa política as regiões cuja
vocação agrícola é para a produção da cana-de-açúcar em pequenas e
médias propriedades.

Art. 20 - São objetivos gerais da Política Estadual de Incentivo às
Microdestilarias de Álcool e Beneficiamento de Produtos Derivados da
Cana-de-Açúcar:

- estimular investimentos em pequenos empreendimentos de interesse
das comunidades rurais, do agricultor familiar, das associações e das
cooperativas como forma de incentivar a produção do álcool combustível
para o auto-abastecimento, da aguardente, do açúcar mascavo, da
rapadura e de outros produtos derivados da cana-de-açúcar;

II - criar alternativa de emprego e renda em regiões produtoras de cana-
de-açúcar.
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Art. 30 - São objetivos específicos da Política Estadual de Incentivo às
Microdestjlarias de Álcool e Beneficiamento de Produtos Derivados da
Cana-de-Açúcar:

- apoiar a implantação e o desenvolvimento das microdestilarias de
álcool e fábricas de beneficiamento dos produtos derivados da cana-de-
açúcar em regiões do Estado com vocação para a produção de cana-de-
açúcar;

li - criar oportunidades de renda e de trabalho para os novos projetos
beneficiados pelos assentamentos de reforma agrária;

III - estimular atividades agropecuárias que se beneficiem dos
subprodutos do beneficiamento da cana-de-açúcar;

IV - estimular parcerias entre os órgãos estaduais e federais de
pesquisa e extensão rural, com o objetivo de dotar tecnologicamente
esses empreendimentos, aumentando a produtividade agrícola e a
eficiência tecnológica;

V - criar mecanismos para viabilizar a comercialização dos produtos
derivados da cana-de-açúcar, além de estimular a produção do álcool
combustível, para consumo dos cooperados, em caso de cooperativa, dos
associados, em casos de associações, ou dos produtores rurais
independentes;

VI - criar linhas de créditos para financiar projetos de microdestilaria ou
beneficiamento dos produtos derivados da cana-de-açúcar;

VII - articular as políticas de incentivo às microdestilarias aos programas
de geração de emprego e renda, buscando o desenvolvimento regional
integrado e sustentável;

VIII - estimular a busca constante da qualidade dos produtos, por
intermédio de cursos de capacitação e organização empresarial;

IX - criar campanhas de promoção dos produtos das microdestilarias e
derivados da cana-de-açúcar, apoiando e estimulando a sua colocação
no mercado consumidor;

X - estimular o cooperativismo e o associativismo;
XI - buscar integração entre a produção agrícola, o beneficiamento e as
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práticas de conservação e sustentabilidade do meio ambiente.
Art. 40 - São instrumentos da Política Estadual de Incentivo às

Microdestilarias e ao Beneficiamento dos Produtos Derivados da Cana-
de-Açúcar:

- o crédito rural;
II - o incentivo fiscal e tributário;
III - a pesquisa agropecuária e tecnológica;
IV - a extensão rural e a assistência técnica;
V - a promoção e a comercialização dos produtos;
VI - o certificado de origem e qualidade dos produtos destinados à

comercialização.
Art. 50 - São atribuições do Estado:

- o planejamento e a coordenação das políticas de incentivo;
II - a definição da viabilidade técnica e econômica dos projetos;
III - o acompanhamento da execução da política pública;
IV - o apoio à elaboração, ao desenvolvimento, à execução e à

operacionalização dos empreendimentos por intermédio das empresas de
pesquisa agropecuária e a de extensão rural, dando suporte técnico aos
projetos;

V - a busca de parcerias com outras entidades, públicas ou privadas,
para maximizar a produção e a comercialização dos produtos;

VI - a promoção de cursos de formação e capacitação gerencial para os
empreendedores, por meio de parcerias com centros tecnológicos,
universidades, organizações não governamentais e centros de formação;

VIII - a elaboração de um cadastro das microdestilarias do Estado;
IX - a manutenção atualizada de um cadastro das microdestilarias

constituídas ou em constituição e das inovações propostas para esse
segmento da produção agropecuária;

X - a viabilização de espaços públicos, em parceria com os municípios e
a iniciativa privada, tais como feiras e mercados do produtor destinados à
comercialização dos produtos, estimulando a sua colocação no mercado
consumidor;
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XI - o estímulo à integração das microdestilarias no Estado,
por meio da constituição de uma rede solidária, com o intuito de ampliar

negócios e a criação de novas unidades;
XII - a criação de um selo de identificação para os produtos derivados

das microdestilarias e das fábricas de beneficiamento para promover a
comercialização e garantir a qualidade;

§ 1° - A Política Estadual de Incentivo às Microdestilarias e ao
Beneficiamento dos Produtos Derivados da Cana-de-Açúcar contará com
um órgão específico de gestão com a atribuição de operacionalizar o
disposto neste artigo;

§ 20 - O órgão a que se refere o § 1° deste artigo terá composição
paritária entre representantes, titulares e suplentes de órgãos
governamentais e entidades dos empreendedores.

Art. 6° - Constituem público prioritário da política de incentivo os
agricultores familiares, os pequenos e médios produtores rurais, os
trabalhadores que trabalham em regime de parceria, os meeiros, os
comodatários, os assentados em projetos de reforma agrária e os
arrendatários rurais.

Art. 7° - A Política Estadual de Incentivo às Microdestilarias será
executada com recursos públicos e privados.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.32112003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, a proposição em epígrafe tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o
imóvel que menciona.

Aprovada no 1 0 turno, em sua forma original, retorna a proposição a
este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos
do art. 189, c/c O art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise tem a finalidade de autorizar o Poder Executivo a
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doar ao Município de Divinópolis imóvel constituído de terreno com área
de 10.035,00M2 e respectiva benfeitoria, destinado ao funcionamento do
Conselho Comunitário Rural da Mata dos Coqueiros. Doado
anteriormente ao Estado por particular, em 1947, com a finalidade
expressa na escritura pública de doação de se construir no local uma
escola rural, assim procedeu o Executivo, vindo a instalar a Escola
Estadual Mata dos Coqueiros, que esteve funcionando por vários anos e
hoje se encontra desativada.

Tal autorização 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° 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°

1.321/2003, no 2° turno.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Chico

Simões - José Henrique.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.898/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.898/2004
autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito e a oferecer
garantias para o fim que menciona.

Aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, apresentado por
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esta Comissão, retorna a proposição a este órgão colegiado a fim de
receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 189, c/c o 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
Visa a proposição a autorizar o Poder Executivo a contratar operação

de crédito até o valor de R$20.000.000,00, destinados à execução do
Projeto Estadual de Modernização da Gestão e do Planejamento,
atendidas as demais prescrições legais para a contratação de operações
dessa natureza. De acordo com o projeto, os recursos resultantes dessa
operação de crédito são provenientes do Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID - e serão aplicados na execução de projeto do
Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do
Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE.

Conforme informações constantes na página da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão (http://www.planejamento.gov.br), o PNAGE
tem como objetivo geral 'modernizar a administração pública dos Estados
e do Distrito Federal, partindo de uma perspectiva da transversalidade
das funções de planejamento, orçamento, gestão e controle".

Reiterando o parecer exarado anteriormente por esta Comissão,
afirmamos que a proposta contida no projeto de lei atende à legislação
vigente e não ocasiona, neste primeiro momento, aumento de despesa
nas contas públicas. Vale ressaltar que o Poder Executivo, quando da
efetivação da operação de crédito, deverá pautar-se pelos parâmetros
estabelecidos pelo Senado, no que tange aos limites de endividamento
do Estado.

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

1.898/2004, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Ana Maria
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Resende - Chico Simões.
Redação do Vencido no 10 turno
PROJETO DE LEI N° 1.898/2004

Autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito e a oferecer
garantias, para o fim que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de

crédito, até o limite de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais),
destinados à execução do Projeto Estadual de Modernização da Gestão e
do Planejamento, obedecidas as demais prescrições legais quanto 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 obrigatoriamente aplicados na
execução de projeto integrante do Programa Nacional de Apoio à
Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito
Federal - PNAGE.

Art. 2° - Os recursos obtidos por meio da operação de crédito de que
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 objeto desta lei as
cotas e as receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159,
combinados com o § 4 1 do art. 167 da Constituição Federal.

Parágrafo único - O procedimento previsto no "caput" somente poderá
ser adotado na hipótese de inadimplemento, no vencimento, das
obrigações pactuadas pelo Estado com o agente financeiro.

Art. 4° - Os recursos provenientes da operação de crédito serão
consignados como receita no orçamento do Estado ou em créditos
adicionais.

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

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER SOBRE A SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°3 E SOBRE O
SUBSTITUTIVO N°1 APRESENTADOS EM PLENÁRIO NO 1° TURNO

AO PROJETO DE LEI N° 565/2003
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei n° 565/2003

dispõe sobre a Política Estadual de Estímulo à Construção de Barragens
e de Desenvolvimento Econômico das Regiões dos vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e Norte de Minas.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente e

Recursos Naturais opinou pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1
e pela rejeição da Emenda n° 2, e acrescentou a Emenda n° 3.
Posteriormente, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
emitiu parecer pela aprovação da matéria com as Emendas n° 5 1 e 3, e
pela rejeição da Emenda n° 2. Por último, a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação da proposição com as
Emendas n o

s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e n° 3, da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

No decorrer da discussão no 1° turno, foram apresentados, em Plenário,
a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, do Deputado Padre João, e o
Substitutivo n° 1, do Deputado Laudelino Augusto. Registre-se, também,
que, por determinação do Presidente desta Casa, nos termos do § 2 0 do
art. 173 do Regimento Interno, foi anexado à proposição em comento o
Projeto de Lei n° 1.357/2004, da Deputada Ana Maria Resende, que
dispõe sobre a Política Estadual de Combate à Seca no semi-árido
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mineiro e dá outras providências.
Retorna agora o projeto a esta Comissão, para que a subemenda e o

substitutivo recebam parecer, nos termos do § 2 0 do art.1 88 do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 565/2004 dispõe sobre a política de estímulo à

construção de barragens e de desenvolvimento econômico das regiões
dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas. Visa a
combater os efeitos da seca, melhorar a oferta de água no semi- árido
mineiro e promover o desenvolvimento econômico e social das regiões
referidas, incumbindo ao Estado dar suporte técnico, financeiro e
operacional aos municípios que desenvolvam ações, projetos e
programas de construção de barragens e de uso múltiplo e sustentável
das águas.

Nesta Comissão, o projeto foi discutido, em audiência pública, com
entidades governamentais e da sociedade civil envolvidas com ações no
âmbito dessa política. Na ocasião, entre outros temas, foi enfatizada a
falta de programas para construção de pequenas barragens e tanques de
contenção para reter as águas pluviais. Esse foi o motivo de a Comissão
ter apresentado a Emenda n° 3. Em Plenário, foi apresentada, pelo
Deputado Padre João, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, com a
finalidade de acrescentar entre essas ações a construção de cisternas,
justificadas como necessárias ao aproveitamento máximo dos recursos
hídricos numa região onde a falta de água impede condições mínimas
para o bem-estar humano. Essa iniciativa já havia sido anunciada quando
da última discussão da matéria nesta Comissão. Não vemos, portanto,
impedimento para acatá-la.

Também em Plenário foi acrescentado o Substitutivo n° 1, do Deputado
Laudelino Augusto, que institui o Conselho de Desenvolvimento do Semi-
árido Mineiro - CODESA - e dá outras providências. Essa proposição
contém o rol de competências do Conselho e indica, para sua
composição, uma série de representantes de órgãos e entidades
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governamentais e da sociedade civil. A organização futura, por meio de
câmaras especializadas, seria estabelecida conforme disposições a
serem fixadas em seu regimento interno.

Algumas peculiaridades chamam a atenção em uma primeira análise: o
substitutivo muda de forma profunda o arcabouço sugerido pelo projeto
original, dele abdicando para instituir tão somente um órgão colegiado, de
caráter normativo e deliberativo, fórum exclusivo onde se decidiriam as
questões importantes para o desenvolvimento do semi-árido mineiro e
para o combate aos efeitos da seca. Certamente, na condução de uma
política de desenvolvimento econômico e de estímulo à construção de
barragens, como delineado no projeto original, um órgão dessa natureza
passa a ser de vital importância. Isso não significa, entretanto, que deva
necessariamente substituir as diretrizes da política à qual ele prestaria
seus serviços. Esse ponto não foi considerado no pressuposto da
aprovação do substitutivo, que traz um entendimento diferente daquele
previsto pelo Projeto de Lei n" 565/2003. No âmbito da política em
questão, não se descarta a possibilidade da criação de um conselho
normativo e deliberativo com as especificações requeridas, mas não nos
parece acertado abrir mão da medida anteriormente conduzida,
substituindo-a por outra, que seria, no processo de sua implantação, um
sucedâneo natural na estruturação organizacional do setor.

Finalmente, devemos considerar ainda que ao projeto de lei do
Deputado Fábio Avelar foi anexado o Projeto de Lei n° 1.357/2004, da
Deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre a Política Estadual de
Combate à Seca e dá outras providências. Em suas linhas gerais, esse
projeto estipula objetivos que convergem para aqueles já encaminhados
no corpo da primeira proposição. Tais são, por exemplo: a garantia de
abastecimento e distribuição de água, a construção de barragens de
pequeno e médio porte e a instalação de caixas d'águas coletoras de
águas pluviais para uso humano e animal. Determinam-se outras ações
para apoiar o produtor rural, como a disponibilização de sementes, grãos
e a liberação de linhas de créditos para suprimentos, ração e insumos.
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Por último, o projeto atribui ao Estado a tarefa de dar suporte técnico,
financeiro e operacional aos municípios que se encontrem em estado de
emergência ou de calamidade pública, apoiando ações por meio de
parcerias, convênios e empreendimentos que visem a combater a seca.

A nosso ver, a proposição original, embora bem delineada quanto aos
objetivos de promoção do desenvolvimento econômico e de combate aos
efeitos da seca nas regiões dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e
Norte de Minas, poderá ser enriquecida com contribuições que bem
representam a vontade expressa na subemenda e no substitutivo
apresentados em Plenário e no projeto anexado. As Emendas n

o
s 4 e 5,

que estamos apresentando, visam a incorporar as sugestões. No mais,
confirmamos o entendimento já exposto por esta Comissão em relação às
Emendas n os 1 a 3.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 3, com a

Subemenda n° 1 a ela apresentada em Plenário, e das Emendas n os 4 e
5, a seguir apresentadas, e pela rejeição do Substitutivo n° 1.

EMENDA N°4
Acrescentem-se ao art. 2° do Projeto de Lei n° 565/2004 os seguintes

incisos:
"Art. 20 - ...........................

- viabilizar o planejamento e a execução de planos e programas de
desenvolvimento econômico e social para as regiões Norte e Nordeste do
Estado;

- garantir meios para a disponibilização de sementes e grãos, para
venda em balcão, em atendimento aos produtores rurais, e facilitar a
liberação, pelos agentes financeiros oficiais, de crédito de emergência
para os demais insumos.".

EMENDA N°5
Acrescente-se ao Projeto de Lei n° 565/2003, onde convier, o seguinte

artigo:
"Art..... - O planejamento e a gestão da política de que trata esta lei

rÁ



649

serão desenvolvidos pelo Conselho de Desenvolvimento do semi-árido
mineiro, a que se refere o inciso VII do art. 3 0 da Lei n° 14.171, de 15 de
janeiro de 2002, ao qual incumbe, entre outras atribuições:

- supervisionar, acompanhar e avaliar a execução dos planos de
trabalho dos órgãos públicos responsáveis pelo combate aos efeitos das
secas;

II - formular e propor diretrizes e ações necessárias à definição de
políticas de desenvolvimento econômico e social para as regiões Norte e
Nordeste do Estado, tendo em vista sua compatibilização com as políticas
dos Governos Estadual e Federal;

III - avaliar as atividades do IDENE e propor medidas que visem ao seu
aperfeiçoamento com vistas ao cumprimento de seus objetivos;

IV - subsidiar o Poder Executivo na fixação de critérios para a
concessão de estímulos fiscais e financeiros na área de atuação do
IDENE;

V - coordenar a ação das áreas competentes da administração
estadual, com vistas a conferir maior rapidez e eficiência no combate aos
efeitos das secas e assessorar o Poder Executivo sobre os recursos
financeiros a serem repassados aos municípios em estado de
emergência ou de calamidade pública em virtude da seca, bem como
acompanhar sua aplicação;

VI - planejar, subsidiar e orientar o Poder Executivo nas ações que
visem a dar cumprimento aos objetivos estabelecidos no art. 2 0 desta lei.

Parágrafo único - Na composição do Conselho de Desenvolvimento do
semi-árido mineiro será assegurada, na forma do regulamento desta lei, a
participação de representantes:

- do poder público estadual nas áreas de planejamento e gestão, de
meio ambiente, de agricultura, pecuária e abastecimento, de defesa civil e
do IDENE;

II - da sociedade civil organizada com atuação comprovada no combate
aos efeitos da seca, na região de abrangência desta lei;

111 - de associações microrregionais de municípios das regiões Norte e
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Nordeste de Minas.".
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
Fábio Avelar, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Leonardo Quintão -

Laudelino Augusto.
PARECER SOBRE A EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N°

1.333/2003
Comissão de Administração Pública

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

institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de Gestão,
Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1,
que apresentou.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com a Emenda n° 1, que apresentou.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que apresentou.

Na fase de discussão no 1° turno, em Plenário, foi apresentada a
Emenda n° 2, do Deputado Antônio Genaro, que foi encaminhada a esta
Comissão para receber parecer, nos termos regimentais.

Passamos, então, a emitir o parecer sobre a Emenda n° 2,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A Emenda n° 2, do Deputado Antônio Genaro, objetiva acrescentar

dispositivo ao Projeto de Lei n° 1.333/2003, que institui as carreiras do
Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria e
Político-Institucionais do Poder Executivo. Trata a referida emenda do
enquadramento do servidor em desvio de suas atribuições específicas, no
exercício de cargo de que trata a Lei n° 9.767, de 11/5/89, há mais de
cinco anos, na estrutura de carreira do órgão em que se encontra lotado.
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A Lei n° 9.767, de 1989, dispõe sobre a estrutura de pessoal do gabinete
de Deputado.

Verifica-se, pois, que a emenda em análise tem por objetivo oferecer ao
servidor ocupante de cargo de carreira não integrante do Quadro de
Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa a opção pelo seu
enquadramento no referido quadro. Em outras palavras, pretende-se o
enquadramento de servidor integrante de quadro de pessoal de outro
órgão público no Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia, uma
vez que a estrutura dos gabinetes é parte integrante do referido quadro.

Sem nos aprofundarmos no mérito da questão, a medida proposta é
incapaz de produzir conseqüência válida de ordem jurídica, por razões de
ordem constitucional, além de ser impertinente ao conteúdo do projeto.
Com efeito, estabelece o art. 37, inciso II, da Constituição Federal que "a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração".

Ressaltamos que o STF, reiteradamente, tem declarado
inconstitucionais dispositivos de leis e de Constituições Estaduais que
pretendiam permitir a investidura de servidores em carreira diversa
daquela na qual ingressaram por meio de concurso público. Ademais, em
face do princípio da separação dos Poderes, verifica-se a ingerência do
Poder Legislativo em matéria sujeita à exclusiva competência dos outros
Poderes, visto que se trata de servidor que pertence a quadro de outro
Poder.

Por tais fundamentos é que somos conduzidos a apresentar a seguinte
conclusão.

Conclusão
Somos pela rejeição da Emenda n° 2, apresentada em Plenário, ao

Projeto de Lei n° 1.333/2003.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2004.
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