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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE MAIO DE 2004

ATAS

ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 1 S LEGISLATURA, EM 13/5/2004

Presidência dos Deputados Dilzon Meio e Célio Moreira
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: V Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Propostas de Ação Legislativa
nos 225 e 226/2004 - Ofícios - Telegrama - 21 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°5 1.637
a 1.63912004 - Requerimentos nos 2.884 a 2.895/2004 -
Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta e Dalmo Ribeiro Silva
(2) - Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde, de
Educação, de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira e dos
Deputados Carlos Pimenta e Antônio Carlos Andrada - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Arlen Santiago, Carlos Pimenta,
André Quintão, Doutor Viana e Domingos Sávio 2 a Parte (Ordem do
Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Designação
de Comissão: Comissão Especial da Silvicultura - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2);
deferimento - Encerramento.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - ArIen
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar -
José Milton - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças
- Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Miguel
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Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Piau
- Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado DiIzon Meio) - As 14h110min, a lista de

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

r Parte
P Fase (Expediente)

Ata

-
0 Deputado Carlos Pimenta, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Doutor Ronaldo, l'-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:	-

PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N°225/2004
Do Presidente da Associação Comunitária Chonin de Cima,

encaminhando três sugestões para projetos de lei e a documentação
necessária para que a referida Associação possa ser cadastrada na
Comissão de Ação Popular desta Casa. (- A Comissão de
Participação Popular.)	-

PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 226/2004
Do Presidente da Associação Comunitária Chonin de Cima,

encaminhando três sugestões para projetos de lei e a documentação
necessária para que a referida Associação possa ser cadastrada na
Comissão de Participação Popular desta Casa. (- A Comissão de
Participação Popular.)

OFICIOS
Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras

Públicas, encaminhando cópia de convênio celebrado entre essa
Secretaria e o Município de Augusto de Lima. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. iOO, inciso XVI, do Regimento Interno.)

rs
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Do Sr. Lúcio Balieiro Gomes, Prefeito Municipal de Espinosa,

agradecendo o voto de congratulações com a comunidade desse
município, formulado por esta Casa, a partir do Requerimento n°
2.338/2004, do Deputado Gil Pereira.

Do Sr. José Roberto Almeida, Prefeito Municipal de ltaú de Minas e
Presidente da AMEG, solicitando o empenho desta Casa com vistas a
suspender a decisão da diretoria do Banco ltaú S. A. de fechar cerca
de 40 agências dessa instituição no interior do Estado. (- A Comissão
de Assuntos Municipais.)

Do Sr. limar Bastos Santos, Presidente da FEAM, apresentando os
motivos da ausência de representante desse órgão em audiência
pública da Comissão de Meio Ambiente. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

Da Sra. Josely Ramos Pontes, Promotora de Justiça, solicitando
seja encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado cópia da
lei orçamentária para o exercício financeiro de 2004.

Do Sr. José Henrique Paim Fernandes, Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, informando da
liberação dos recursos financeiros que menciona, destinados a
garantir a execução de programas desse Fundo. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Antônio José Gonçalves Henriques, Coordenador da
Coordenação Geral de Orçamento e Finanças do Departamento de
Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, encaminhando cópias de
planilhas informando da transferência de recursos para os Fundos
Municipais de Assistência Social - MG destinados à manutenção dos
Serviços Assistenciais de Ação Continuada - 2004. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Francisco Martins de Viveiros, Diretor do Departamento
de Ferrosos Sul da Companhia Vale do Rio Doce, autorizando a
liberação do Sr. Henrique Lobo Gonçalves, Analista de Meio
Ambiente, pelo período de três meses, para prestar assessoramento
técnico à Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce - CIPE - Rio
Doce. (- A CIPE - Rio Doce.)

Do Sr. Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho, Diretor Técnico e de
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Meio Ambiente da COPASA-MG, indicando o nome do Sr. Cláudio
César Dotti, Superintendente de Operações do Vale do Aço, para
representar a COPASA-MG no Grupo de Trabalho para Despoluição
dos Hídricos da Bacia do Rio Doce. (- A CIPE - Rio Doce.)

Da Coordenação do Fórum Social Mundial - Comitê de Minas Gerais
solicitando seja realizada audiência pública para que essa
Coordenação possa informar sobre o processo organizativo em Minas
Gerais, apresentar propostas e propor parceria com esta Casa.

TELEGRAMA
Da Sra. Martha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete da Presidência

do Senado Federal, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 2.52212004, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social.

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° 1.637/2004
Dispõe sobre a Campanha Continuada de Repúdio aos Crimes de

Violência Praticados contra a Mulher.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estado promoverá a Campanha Continuada de Repúdio

aos Crimes de Violência Praticados contra a Mulher, que será
destinada a coibir este tipo de crime.

Art. 20 - A Campanha será realizada em órgãos públicos estaduais,
prioritariamente em escolas, hospitais, ambulatórios e centros de
saúde, e em associações de bairros.

Art. 30 - A Campanha será desenvolvida por meio das seguintes
ações:

- divulgação dos principais fatores que ensejam os crimes de
violência praticados contra a mulher e das formas de minimizá-los;

II - conscientização da população a fim de que denuncie os crimes
de violência praticados contra a mulher;

III - divulgação dos crimes de violência praticados contra a mulher.
Art. 40 - Os temas da Campanha serão divulgados em:



770
- emissoras de rádio e televisão;

II - material audiovisual;
III - cartazes e folhetos educativos;
IV - outros veículos de informação popular.
Art. 50 - A Campanha será realizada por um período não inferior a

noventa dias, distribuídos entre os meses do ano.
Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2004.
Ana Maria Resende
Justificação: A proposta ora apresentada é de suma importância,

pois tem como principal objetivo combater os crimes de violência
praticados contra a mulher através de campanha de repúdio a estes
crimes.

Sabe-se que, em nosso País, a cada 15 segundos uma mulher é
espancada, sendo esta a infeliz conclusão de pesquisas realizadas
muitos anos depois que o Brasil assinou a Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher.

Em nosso Estado, a• realidade não é diversa. Inúmeras mulheres
sofrem agressões constantemente.

A violência praticada contra a mulher pode ocorrer tanto no espaço
privado quanto no espaço público, podendo partir tanto de familiares
quanto de pessoas sem relação de parentesco e que não convivem
sob o mesmo teto. Mas constata-se que a violência geralmente parte
de pessoas que têm ligação próxima com a vítima, como o
companheiro, ex-marido, namorado, pai, irmão, padrastro, filho, neto.
Os agressores se encontram em todas as classes sociais e exercem
as mais variadas atividades profissionais, como pedreiro, vendedor,
marceneiro, advogado, professor, médico, policial, pintor...

A faixa etária que sofre agressões mais recorrentes é aquela entre
20 e 45 anos.

Os dados nos apontam uma realidade cruel e perversa que deve ser
enfrentada com a implementação de campanhas e políticas sociais,
pois, em pleno séc. XXI, quando, pela Constituição da República, não
se admite discriminação de sexo, não se pode aceitar a violência
contra a mulher como um fato natural, como parte do cotidiano
familiar.

rs
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Por outro lado, os registros de notificação não refletem a violência

contra as mulheres, principalmente porque muitas vítimas não têm
coragem de denunciar e procurar ajuda. Portanto, é imprescindível a
realização de campanhas através de órgãos públicos, a fim de tornar
as pessoas conscientes de que este tipo de crime deve ser
denunciado às autoridades competentes, para que seja apurado e o
agressor seja punido.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste
projeto, que será mais um instrumento para extirpar a violência do
nosso meio.

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

PROJETO DE LEI N° 1.638/2004
Declara de utilidade pública a Banda Sagrado Coração de Jesus de

Santanense, do Município de ltaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Banda Sagrado

Coração de Jesus de Saritanense, com sede no Município de ltaúna.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de maio de 2004.
Neider Moreira
Justificação: A entidade em apreço atende todos os registros da Lei

n° 12.972, de 27/7/98. Sendo assim, cumpre suas finalidades
estatutárias, tais como, estimular e desenvolver o cultivo da música
instrumental, promover festejos populares e reuniões culturais, manter
em sua sede escola de ensino de música instrumental, apresentar-se
em eventos públicos do município.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação
dos meus nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.639/2004
Dispõe sobre a criação de Delegacia Especializada em Acidentes do

Trabalho na Estrutura Organizada da Polícia Civil do Estado.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1 0 - Fica criada a Delegacia Especializada em Acidentes do

Trabalho, incluída na estrutura da Polícia Civil do Estado, que terá a
incumbência da apuração e tipificação das responsabilidades penais
em caso de acidente envolvendo trabalhadores no pleno exercício de
suas atividades profissionais.

Art. 21 - A Delegacia Especializada em Acidentes do Trabalho
prestará seus serviços em regime de dois turnos e, sempre que
necessário, em consonância com a Delegacia Regional do Trabalho -
DRT-MG -, a de Segurança e Medicina do Trabalho e os sindicatos
classistas.

Art. 30 - A Secretaria de Estado da Defesa Civil caberá as
providências para um competente embasamento técnico e científico
do pessoal (Delegados, Escrivães, Investigadores e Peritos)
proporcionando a essas autoridades, conhecimentos necessários para
um bom desempenho das suas funções.

Art. 40 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2004.
Rogério Correia
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e do Trabalho para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.884/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Município de Brasilândiã de
Minas pelo transcurso do aniversário de sua emancipação política. (-
A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.885/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Polícia Civil do Estado pelo
transcurso do 1960 aniversário de sua fundação. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

N° 2.886/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a UEMG pela eleição do Reitor
dessa Universidade como Presidente da Associação Brasileira de
Reitores das Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEM. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado

kA
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Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento n° 2.83312004,
nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.887/2004, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Delegacia Regional da Polícia Civil de
Governador Valadares pelo transcurso do 1960 aniversário de sua
fundação.

N° 2.888/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Polícia Militar do Estado
pelos relevantes serviços prestados pelo 4 0 Pelotão do 30 Batalhão do
Município de Corinto à população desse município. (- Distribuídos à
Comissão de Segurança Pública.)

N° 2.889/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulada moção de aplauso ao Instituto Algar pelos 10 anos de
sucesso do Projeto Criança. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.890/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulada moção de aplauso ao Grupo Algar por estar posicionado
entre as 100 melhores empresas da América Latina. (- A Comissão de
Turismo.)

N° 2.891/2004, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja encaminhado ao Presidente da COHAB-MG - pedido de cópia do
ofício enviado ao Tesouro Nacional, por via do qual a COHAB aderiu
ao Acordo de Novação de Dívida do FCVS, e da ata que autorizou
essa empresa a realizar a operação junto à Caixa Econômica Federal,
além dos dados que especifica. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.892/2004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao. Prefeito Municipal de Coronel Fabriciano com
vistas a que retarde, ao máximo, o fornecimento de documentos e
autorizações para a instalação da PCH Cachoeira Grande, em face da
existência de ação civil pública relativa à matéria.

N° 2.893/2004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao COPAM com vistas à suspensão da licença de
instalação concedida à empresa Centrais da Mantiqueira para a
construção da PCH Cachoeira Grande, no Ribeirão Cocais Pequeno,
em face da existência de estudos, pela FEAM, relativos à matéria.

N° 2.894/2004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao COPAM com vistas à realização de audiência
pública para que seja ouvida a população de Coronel Fabriciano sobre
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a instalação da PCH Cachoeira Grande.

N° 2.89512004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
enviado ofício ao IPHAN com vistas à adoção, por esse órgão, de
providências relacionadas à iminente perda de sítio arqueológico, com
a instalação da PCH Cachoeira Grande, na Serra do Cocais, em
Coronel Fabriciano.

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja constituída comissão
especial com vistas à realização de audiência pública no canteiro de
obras da Usina Hidrelétrica de lrapé, a fim de discutir o processo de
construção da barragem e o reassentamento dos proprietários
atingidos pela obra.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Saúde, de Educação, de Meio Ambiente e de Fiscalização
Financeira e dos Deputados Carlos Pimenta e Antônio Carlos
Andrada.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.
• Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, povo mineiro, venho à tribuna para tratar de um assunto
que ocupa toda a mídia brasileira desde o início da semana e que,
infelizmente, chegou aos veículos de comunicação de praticamente
todo o mundo. Falo da questão envolvendo o cidadão Luiz Inácio Lula
da Silva e o correspondente do "New York Times" no Brasil.

Propositadamente falei que o problema da matéria publicada pelo
jornal e assinada por seu correspondente no Brasil envolve o cidadão
Luiz Inácio. E assim que vejo a questão e é com o cidadão Luiz Inácio
que quero solidarizar-me agora.

A matéria foi realmente abusiva, atingindo a honra e o conceito de
uma pessoa que teve sua intimidade invadida e agredida. Uma
violência contra um cidadão, perpetrada por alguém que se baseou
em informações - quero acreditar - falsas.

Minha solidariedade, creiam, é absolutamente verdadeira, por não
acreditar que o vício atribuído ao cidadão Luiz Inácio Lula da Silva,
hoje Presidente da República, tenha a dimensão que foi dada.

rÁ AC
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Aproveito este momento de tanta polêmica para propor aos meus

pares uma reflexão sobre a responsabilidade que todos precisam ter,
ao tratarem de questões envolvendo pessoas.

Lula vive agora uma situação que muitos outros brasileiros viveram
por culpa de alguns membros de seu partido, na ânsia de atingirem o
poder, mesmo à custa da destruição de adversários ou mesmo de
possíveis adversários.

Alguns membros do partido do Presidente nunca se pautaram pela
ética em suas acusações. Não cuidavam de apurar antes de acusar.
Atuavam dentro de um princípio absolutamente estranho a todos nós,
o de que ao acusado cabe o dever de defender-se, esquecendo-se de
que, depois de lançadas, a injúria, a difamação ou a calúnia nunca se
apagam.

Muitos inocentes carregam ainda o peso das acusações petistas.
Agora, por ironia, é o líder maior do partido que é vítima dessa prática.
Isso, ao contrário do que possam pensar alguns, não me agrada. O
fato de Lula estar bebendo do veneno que seu partido serviu a muitos
outros cidadãos no País não deve ser motivo de regozijo. Ao contrário,
o exemplo deve servir de alerta a todos nós, cidadãos e cidadãs
eventualmente ocupantes de cargos políticos; mas a compreensão do
drama pessoal vivido por Lula agora e a solidariedade a ele não
podem impedir-me de manifestar indignação com os rumos que a
questão tomou. O Presidente Luiz Inácio não deveria nem poderia agir
como o cidadão Lula. Ao expulsar, por meio da cassação do visto de
permanência, o jornalista americano, transformou em problema de
Estado um problema pessoal.

Resultado disso é que, na busca de defender sua imagem, jogou à
lama a imagem do Brasil democrático.

Ainda é tempo, Sr. Presidente, de rever e desfazer a ação do
cidadão Lula. Revogue sua ordem e faça, como cidadão, o que muitos
outros brasileiros se viram obrigados a fazer: buscar no Poder
Judiciário a reparação de injustiças perpetradas.

Gostaríamos ainda de usar este tempo para falar aos mineiros sobre
um jovem norte-mineiro, que foi meu Vice-Presidente na Associação
dos Municípios da Área Mineira da SUDENE, naquele tempo Prefeito
de São João do Paraíso, reconduzido à Prefeitura pela vontade
popular. Nesses períodos em que foi Prefeito de São João do Paraíso,

MO



776
Manuel Capuchinho conseguiu construir 55 prédios na cidade, com
uma redução significativa do índice de analfabetismo. Construiu
também o prédio da Secretaria Municipal de Educação, com
dependências para biblioteca, sala de vídeo e auditório para uso
pessoal. Pavimentou de 70% a 80% das ruas da cidade e também as
ruas dos povoados de Barrinha e de Boa Sorte.

Conseguiu construir um dos melhores hospitais da microrregião,
contratando profissionais de saúde, melhorando visivelmente o
atendimento médico e a qualidade de vida da população. Eletrificou
70%, do município. Construiu o prédio do Fórum e agora termina de
construir a cadeia, requisitos exigidos pelo Tribunal de Justiça para a
instalação, neste ano, da comarca local. Tivemos ainda perfuração de
poços artesianos e construção de pequenas barragens, para a
melhoria do abastecimento de água em várias comunidades.
Reconstruiu o mercado municipal, dando maior comodidade aos
feirantes do município. Revitalizou a Praça Artur Trancoso e a
Igrejinha, patrimônio cultural do município. Houve construção de
quadras poliesportivas na cidade e na zona rural, incentivando o
jovem à prática de esportes e criando um bom ambiente para que se
possa fazer festas e a comunidade se reunir. Adquiriu, ainda, vários
veículos novos para o.transporte de pacientes e o transporte escolar
na cidade. Melhorou muito o IDI-1 do município. Criou quatro equipes
do PSF: duas na zona rural e duas na zona urbana.

O Prefeito Manuel Capuchinho, como inúmeros outros Prefeitos,
principalmente em época eleitoral, poderão, com certeza, vir a ser
acusados.

A questão eleitoral deve restringir-se ao município, e o Ministério
Público deve cumprir sua obrigação. As denúncias devem ser feitas,
apuradas e julgadas. Aí, sim, as pessoas devem estar na imprensa.

E injusto que um Prefeito desse quilate seja condenado antes do
julgamento, a exemplo do que ocorre com o Presidente, que foi
acusado de um vício. Deve ser uma acusação falsa. Temos de refletir
sobre as medidas a tomar contra os que caluniam, difamam e injuriam
as pessoas, em vez de agirmos como o cidadão Lula, que expulsou o
jornalista do País. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.



777
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Deputado Dilzon

Meio, Deputadas e Deputados, faço coro com a primeira parte do
pronunciamento do Deputado Arlen Santiago. Esse episódio tocou
fundo os corações de todos os brasileiros, preocupando a Nação e
causando tristeza à família do Presidente.

Em todas as suas aparições públicas, acompanhadas pelos
brasileiros, Lula pautou-se por pronunciamentos bem elaborados,
firmes e seguros. E óbvio que nosso partido não concorda com muitas
de suas ações. O PDT, que o ajudou a se eleger no 20 turno, ao tomar
conhecimento de seu plano de ação, afastou-se, com dignidade, de
sua base de sustentação, colocando-se como um partido crítico em
relação a sua atuação. Discordamos de uma série de medidas do
Governo.

Nesse episódio, como todo brasileiro, fiquei extremamente
chateado, pois não vimos uma reportagem que fizesse jus ao grande
nome do "New York Times", e sim um verdadeiro acinte ao povo
brasileiro. Porém, a expulsão do jornalista foi um ato extremo. Outras
atitudes, pautadas pelo diálogo, poderiam ter sido tomadas.

Sobre as declarações do Deputado Arlen Santiago, quero dizer que
a nossa missão, principalmente a de representar os municípios norte-
mineiros, é extremamente árdua - não apenas a minha, como também
a sua e a da Deputada Ana Maria Resende, que tem tido um trabalho
fantástico na região. Nós, do Norte de Minas, sabemos perfeitamente
quanto a situação é difícil e complicada.

Estivemos reunidos com o Secretário da Saúde, Dr. Marcus
Pestana. Num diálogo franco e aberto, pudemos mostrar as
dificuldades da região, principalmente em relação à saúde pública -
hospitais grandes e importantes estão paralisados, como o hospital de
Janaúba, parado há dez anos; 50 municípios não possuem a mínima
estrutura de saúde pública, nem sequer um posto de saúde. Além
disso, há os problemas da seca que assola historicamente essa
região. Tudo isso torna o exercício da representatividade da região
muito complicado. Além do mais, tudo é muito distante. As cidades
ficam muito distantes de Montes Claros. Metade delas não possui
asfalto.

Lutamos para diminuir um pouco a falta de assistência no Norte de
Minas e não podemos concordar com atitudes de alguns Prefeitos,
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que tomam posições que ferem gravemente a população. Ontem,
quando tecemos comentários a respeito do Prefeito de São João do
Paraíso, não falamos contra o cidadão, mas sobre fatos comprovados.
Não inventei nenhum número. Disse que o Prefeito está sendo
processado. Há 18 processos contra ele, todos encaminhados ao
Tribunal de Justiça, os quais tratam de assuntos que vão desde o
descumprimento de decisões judiciais a perseguição de funcionários,
apropriação indébita de recursos públicos e emissão de notas fiscais
falsas. Aliás, há notas fiscais emitidas por uma mesma empresa, com
sede em Curvelo e em São João do Paraíso, emitidas por uma só
pessoa. A mesma pessoa que preencheu nota fiscal da empresa de
Curvelo, a CAF Construtora e Prestação de Serviços Ltda., preencheu
nota da empresa João Mendes da Luz e Companhia Ltda. A empresa
localizada em Curvelo possui endereço certo e nota fiscal numerada;
a outra, de São João do Paraíso, também. Apesar de a distância entre
as duas cidades ser de aproximadamente 800km, a mesma pessoa
preencheu essas notas. Além disso, há empresas em São João do
Paraíso que preencheram notas, mas não existem mais, havendo, no
endereço indicado, um boteco. Portanto, não estou inventando nada,
apenas retratando fatos. Hoje, recebi o jornal "Folha Regional de Rio
Pardo de Minas", que publicou a mesma matéria: "Vereadores
Desafiam o Prefeito e Pedem CPI".

Não tenho problema, mas não me sinto bem em fazer acusação
como essa. E ruim para mim, como para qualquer um de nós. O
Deputado Sebastião Helvécio sabe disso. Se houver algum fato em
sua cidade que o faça sentir-se obrigado a subir a esta tribuna para
falar sobre Juiz de Fora, tenho certeza de que não o fará satisfeito.
Quem quer falar desgraça, quando o povo brasileiro já passa por tanta
dificuldade? Temos de enfrentar muitos problemas: em Brasília, falta
de recursos; em Belo Horizonte, o Secretário tendo de prestar contas
e de falar das dificuldades do Estado.

Ninguém quer falar de coisa ruim. O povo quer escutar coisas boas.
Senti-me na obrigação de respaldar os Vereadores de São João do
Paraíso, que estiveram aqui, e o Presidente da Câmara Municipal. Em
momento algum citei o nome dos Vereadores, que foram
companheiros do Prefeito. O Dr. Gilvan nos entregou as notas, que
têm o timbre do Ministério Público. Todos os processos estão no
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Tribunal de Justiça.

Não cabe aos Vereãdores resolver o problema, mas à justiça. Fui
votado em São João do Paraíso. Sou o Deputado majoritário nesse
município. Recebi as acusações e passei para a frente. Não passarei
a mão na cabeça de ninguém. Se o Prefeito comprovar que o
problema é político, que não deve nada e que as notas são legais,
parabéns para ele. Temos de partir desse princípio.

Não queria voltar a esse assunto, mas o Dr. Arlen afirmou que
houve injúrias e calúnias. Em momento algum injuriei ou caluniei
alguém, apenas retratei os fatos. Se extrapolei, as notas taquigráficas
estão aí para comprovar. Se o Prefeito conseguir provar sua
inocência, serei o primeiro a parabenizá-lo. Até que provem o
contrário, o Ministério Público é detentor dos processos e os
encaminhou, como é devido, ao Tribunal de Justiça, onde os fatos
estão sendo apurados. Não é o primeiro caso que ocorre na região.
Muitos Prefeitos perderam seu mandato e estão afastados da
Prefeitura.

Hoje de manhã, foi empossado o Vice-Prefeito de Varzelândia,
devido ao afastamento . do Prefeito. E uma questão de justiça. Não
estou inventando nada. Quando for necessário, irei ao município para
fazer ponderações políticas, mas, aqui, estou apenas fazendo um
retrato fiel do que aconteceu, repassando as informações que nos
foram encaminhadas pelo Ministério Público e solicitando que o
Tribunal de Justiça, que é moroso, tome uma decisão, pois há um
clamor da população de São João do Paraíso.

Deixo registradas minhas palavras. Não estou retirando nenhuma
vírgula do que disse, mesmo porque estou fundamentado em fatos,
que estão aqui para serem comprovados. Se o forem ou não, que se
faça justiça.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco (em aparte)* - V. Exa. está
fazendo o seu papel de parlamentar. Somos legisladores e, acima de
tudo, fiscalizadores. Essa intervenção é importante, haja vista que V.
Exa. é majoritário naquele município.

Aproveito o momento para relatar minha opinião acerca do
Presidente Lula. Num primeiro momento, fiquei muito constrangido
com a acusação feita por um jornalista americano, do "New York
Times", que me deixou apreensivo e preocupado. Não concordo com
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a sua forma de punição, porque automaticamente ele seria punido
pelos manifestos e pelas defesas naturais da Situação e da Oposição,
que vieram em defesa do nosso Presidente. A questão da
governabilidade me deixa atormentado e preocupado. A acusação é
séria. Estamos praticamente em todos os jornais do mundo.

E hora de unirmos nossas forças, Oposição e Situação,
independentemente de interesses, inclusive nas votações. Precisamos
estar estruturados e defender a imagem de nosso Presidente, porque
não estamos tratando de sua pessoa física, mas de sua posição como
líder maior, como representante de uma Nação chamada Brasil.

Agradeço a oportunidade e agradeço a todos que hoje estão
solidários com o Presidente da República, independentemente de sua
atitude. Como homens públicos, sempre lidamos com a ação e a
reação imediata e, sendo o Presidente feliz ou infeliz em sua reação,
não podemos admitir que o Brasil fique exposto e que isso
comprometa a governabilidade deste grande País.

Muito obrigado, Deputado. Parabéns por sua atuação.
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, quero expressar ao

Deputado Arlen Santiago minha admiração por seu trabalho. Ele é um
Deputado que, incansável, percorre a região como nenhum outro,
fazendo um trabalho fantástico.

Não estou aqui rebatendo seu pronunciamento, mas apenas
completando o que disse ontem. Os fatos estão aí, e esperamos que a
justiça faça seu julgamento. O mais importante é termos municípios do
Norte de Minas bem administrados. Já se foi o tempo em que se
falava: "Fulano desvia, mas faz". Agora queremos Prefeitos honestos
e competentes, que efetivamente façam um grande trabalho pelo povo
mineiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado Célio

Moreira, Deputados e Deputadas, dois assuntos trazem-me a esta
tribuna. O primeiro deles é da maior relevância e deve mobilizar a
consciência da população mineira, de cidadãos e cidadãs de bem do
Estado. O dia 18 de maio, no Brasil, é o Dia Nacional de
Enfrentamento da Violência e Exploração Sexual, problema
gravíssimo que, infelizmente, ainda existe no País, em especial no
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Estado de Minas Gerais.

Dezenas de milhares de crianças e adolescentes sofrem todo tipo de
abuso e exploração sexual. Adolescentes, meninas e meninos de 10,
11, 12 e 13 anos vivem essa triste situação, mas, pasmem vocês, o
mesmo acontece com crianças de 1, 2, 3 e 4 anos, e mesmo com
crianças de meses. Tive em mãos um levantamento do Governo
Estadual, do Programa Sentinela. Há centenas de casos, Deputado
Padre João, na faixa etária de até 6 anos. Custa a nós, seres
humanos, acreditar que outros irmãos e irmãs possam cometer esse
tipo de violência, de perversidade: abuso sexual contra crianças,
exploração sexual de meninas e meninas que, muitas vezes, nem
sequer tiveram a oportunidade de estar em um banco de escola.

Essa situação exige de nós, ou seja, da sociedade brasileira, uma
atuação determinadà, em primeiro lugar, para elevar o nível de
indignação, a fim de que essa situação, em curto prazo, seja banida
do território nacional. Infelizmente muitas pessoas, em especial com
relação aos casos que envolvem meninas de 12 a 14 anos, ainda
transformam as vítimas em promotoras do fato de abuso e de
exploração sexual. E muito comum a culpa recair sobre as meninas e
os adolescentes, que, por necessidade econômica, por falta de
estrutura familiar e por buscar uma alternativa mais digna de vida, são
obrigados a utilizarem seus corpos por, às vezes, R$0,50. Há casos
que já foram relatados em várias comissões, até mesmo da própria
Assembléia Legislativa.

Recebi um convite, como membro da Frente Parlamentar da
Criança, que estendo a todos os Deputados e Deputadas desta Casa.
A Assembléia fica feliz por ter sido escolhida pelo movimento para ser
o palco da manifestação de indignação para a apresentação de
reivindicações sobre esse importante assunto. No dia 18 de maio, às
14 horas, no Hall da Bandeiras, será realizada uma manifestação
buscando sensibilizar a sociedade e os órgãos públicos.

Minas Gerais já possui um plano de enfrentamento da violência e da
exploração sexual, construído por várias entidades do Estado e já
aprovado pelo Conselho Estadual. Esse plano contém ações
preventivas, de educação e de incorporação, em programas e em
projetos sociais das famílias em que há casos de abuso e de
exploração sexual, com apoio psicológico e material. Esse plano
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amplo precisa sair do papel.

Citarei algumas iniciativas importantes. Não basta virmos à tribuna
da Assembléia Legislativa proceder a um diagnóstico, dizendo que na
BR-1 16, na cidade de São Francisco, na cidade de Pompéu, às beiras
das rodovias que dão acesso a outras regiões em nosso Estado, há
casos de violação, abuso e exploração sexual de crianças e de
adolescentes. Além de constatar as ocorrências, precisamos agir.

De maneira clara, exporei alguns pontos que podem ser traduzidos
em iniciativas de governo. Já expus essas questões aos órgãos
estaduais. A primeira é a seguinte. Revitalizar, ou seja, reabrir o
Centro Estadual de Enfrentamento da Violência Doméstica, Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes. Havia um centro
em funcionamento na antiga unidade da FEBEM do Horto, que, em
meados do ano passado, deixou de existir. Não entrarei no mérito das
motivações que levaram a SEDESE a fechar esse importante espaço.
O acolhimento das denúncias foi transferido para uma outra entidade
do próprio Governo Estadual, mas sabíamos da importância desse
centro, pois era um espaço de referência para Minas Gerais no
acolhimento de denúncias e na preparação de profissionais e uma
espécie de modelo que serviria para a constituição de centros
regionais em outras regiões do Estado. O primeiro ponto é este:
reabrir e reativar o centro de referência.

Na Comissão de Participação Popular, no ano passado, durante a
realização das audiências públicas, destinamos R$300.000,00 para
esse trabalho de enfrentamento da violência e da exploração sexual.

Tem recurso orçamentário para a reabertura desse centro. Recurso
orçamentário não é o problema.

Segunda proposta objetiva: a criação de um centro regional de
atendimento a vítimas de violência, de exploração e abuso sexuais no
vale do Jequitinhonha. Já temos o local, já existe um trabalho
realizado no Município de ltaobim, às margens da BR-116, por meio
da instituição Associação Papa João XXIII, conhecida na região como
Casa da Juventude. E uma ONG que funciona no antigo espaço da
Parmalat, fazendo um trabalho sério, articulado com a rede de
enfrentamento da violência no Estado, com pessoas dignas e de bem,
que enfrentam toda sorte de ameaças pelo trabalho que realizam,
porque, por trás da rede de enfrentamento, existe essa convicção de
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identificar quem comete esses abusos e essas explorações
sexuais. Muitas vezes, quem está por trás são políticos, empresários e
grandes fazendeiros, fazendo ameaças às pessoas que trabalham
contra isso. A conhecida Casa da Juventude é um espaço da vida,
que precisa de uma estrutura básica para potencializar e regionalizar
o seu trabalho.

Conversei com o Ministro Nilmário Miranda, na assinatura do Bolsa-
Família conversei rapidamente com o próprio Governador Aécio
Neves. Na reunião de posse do Conselho Estadual da Criança, o
Governador Aécio Neves revelou que teria um grande interesse em
transformar Minas Gerais em um Estado modelo de enfrentamento da
violência sexual. A Assembléia deu uma grande contribuição ao
Governo. O orçamento encaminhado previa R$10.000,00 para essa
ação. Incorporamos R$300.000,00, e, por emenda própria,
encaminhei R$100.000,00 ao orçamento do Fundo Estadual da
Criança e do Adolescente.

Podemos fazer uma parceria entre Governo do Estado, Governo
Federal, Município de ltaobim e municípios da região. Já existe uma
entidade com disposição e que realiza um belíssimo trabalho. Já fiz
contato também no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate
à Fome, dirigido pelo Ministro Patrus Ananias, com vistas a expandir o
Programa Sentinela em Minas Gerais, um programa vitorioso, que
acolhe as famílias vítimas de exploração sexual de suas crianças e
adolescentes, um programa que já criou um "know-how", um
acompanhamento, mas que atende apenas nove municípios de Minas
Gerais, um Estado que tem 853 municípios. Precisamos expandir o
Programa Sentinela em Minas Gerais. Já fizemos uma solicitação ao
Tribunal de Justiça para a criação de mais uma vara criminal
especializada no julgamento de fatos delituosos em que figurem como
vítimas crianças e adolescentes. Essa punição tem que ser exemplar.
Quem comete um crime de exploração e abuso sexual contra uma
criança de 2, 3, 4, 8 anos de idade merece uma punição que não
deixe em dúvida a indignação da sociedade com relação a tal
perversidade. Não é um crime comum. Chamaria de crime hediondo.
Precisamos de julgamento mais célere e adequado. No crime de
abuso e exploração sexuais, existem nuanças que não se confundem
com delitos comuns, que precisam de uma investigação própria, que
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tenham um maior cuidado com a vítima.

Imaginem a seqüela existencial e subjetiva que permanece em um
adolescente ou em uma criança precocemente violentada, estuprada
e abusada. Portanto são urgentes a instalação de uma vara criminal e
a manutenção de recursos, tendo em vista a grande conquista que
alcançamos. Há alguns dias, esta Casa e os Deputados ajudaram na
inauguração da P Delegacia de Proteção a Crianças e a
Adolescentes em Belo Horizonte. Estiveram presentes representantes
do Ministério Público, do Conselho Estadual, do Governo Estadual e
da Assembléia Legislativa, o Dr. Dagoberto, da Delegacia de Proteção
à Criança e ao Adolescente, e o Ministro Nilmário Miranda.

Há muitas iniciativas a serem tomadas. O dia ia de maio, Dia
Nacional de Enfrentamento à Exploração Sexual, será fundamental
para reafirmarmos as conquistas tão importantes, ainda que tímidas, e
exigirmos rapidez na implementação das políticas públicas. Esta Casa
tem sido irretocável na denúncia, na apuração, como fazem a
Comissão de Direitos Humanos e a frente parlamentar, e na
implementação dessas políticas. Que varram do mapa, por intermédio
de uma rede de proteção social combinada com um sistema rigoroso
de punição, os bárbaros que exploram e abusam de crianças e de
adolescentes no Estado. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, imprensa, galerias, telespectadores da TV Assembléia, na
condição de médico pediatra, faço coro com as palavras do Deputado
André Quintão e torço para esse sonho tornar-se realidade. A
perseverança e a insistência têm amenizado a situação.
Continuaremos a luta, que é perene e constante.

Gostaria de dizer aos amantes do futebol que anteontem solicitamos
à CBF que refletissem sobre o preço dos ingressos para o jogo do
Brasil e Argentina, pela fase das eliminatórias da Copa do Mundo, no
dia 2 de junho. O menor é R$60,00. Quem mais gosta de futebol,
quem comparece aos estádios é o povo mais simples.

Fui aparteado pelo Deputado Miguel Martini, que nos informou que
essa decisão era da FIFA. Deixei de lado aquele clamor, que não era
originário de mim mesmo, mas que recebi, como todos os projetos
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desta Casa, do povo, nesse caso da área desportista,
principalmente daqueles de condições econômicas menores.

Fico feliz em saber que, partindo deste parlamento, como devem ser
e têm sido todos os projetos e clamores desta Casa, mais uma
solicitação de âmbito popular atinge o objetivo. O Governador tomou
conhecimento, como grande desportista que é, procurou o caminho
das informações e nos informou hoje, na reunião com a CEMIG, que
havia conseguido com a FIFA uma redução para R$30,00 no preço do
ingresso, a metade praticamente do valor inicial. Isso é muito bom,
pois mostra mais uma atuação do Governador até mesmo numa
questão como essa, que atinge a todos. Em se tratando de
entretenimento, poderia o Governador, tão ocupado com outras
questões, não se sensibilizar, mas não foi o que ocorreu. Portanto,
queremos agradecer essa intervenção eficaz do Governador Aécio
Neves, como Chefe do Executivo, desportista e cidadão, que, com
certeza, premiará a grande massa que estará presente nesse jogo,
para torcermos juntos por uma grande vitória do Brasil.

A área da saúde é um outro assunto sobre o qual desta tribuna
quero fazer referência. Dia 12 de maio é o dia consagrado à
enfermagem. Por ser médico e conviver com esse grupo de
trabalhadores devotados, que lutam diuturnamente pela saúde dos
semelhantes, tão ou mais importante que nós, médicos, gostaria de
parabenizá-los. As vezes examinamos o doente, passamos a
prescrição, mas quem fica cuidando 24 horas, dando remédios, enfim,
responsável por todo o tratamento, é a enfermagem, nas pessoas do
enfermeiro e da. enfermeira. Portanto,, merecem o nosso
reconhecimento.

Quero, por meio da Assembléia, pedir a Deus que dê forças, saúde
e muita consciência para que esses profissionais desenvolvam, cada
vez mais e melhor, essa função digna, honrada, extraordinária,
humana, que é a profissão de enfermeiro. Estendo essa minha
manifestação aos técnicos e auxiliares, enfim, a todos e em todos os
níveis, pois merecem o nosso respeito e têm a admiração e o
reconhecimento deste Deputado e desta Casa.

O terceiro assunto, de extrema importância, diz respeito à redução
do número de Vereadores. Já tínhamos uma obrigação constitucional,
que ainda não tinha sido interpretada, mas que foi analisada pelo
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Tribunal Superior Eleitoral. Estabeleceu-se, a partir de uma ação
julgada no Supremo Tribunal Federal, a redução para 8.528 do
número de vagas nas Câmaras dos 5.554 municípios do País.
Sabemos que essa questão legal cabe a quem é de direito: ao
Congresso.

O Congresso, estimulado pela ação dos dois Tribunais, assumiu seu
papel e, por meio de uma proposta de emenda à Constituição votada
ontem, em V turno, e aprovada com maioria esmagadora, reduziu de
forma mais eqüitativa e equilibrada o número de Vereadores. O
número de vagas para Vereadores passará de 8.528, inicialmente
previsto, para 5.062, para todas as Câmaras do nosso País.

Dessa forma, a mudança está mais equilibrada. Cidades com
grandes populações ficariam com número reduzido de Vereadores.
Por exemplo, pela portaria do TSE, municípios da minha região, com 5
mil habitantes, teriam nove Vereadores e outros, com 70 mil
habitantes, teriam apenas dez Vereadores. Acredito que essa emenda
é mais justa. Trará uma economia de R$500.000.000,00 por ano, pois,
além da redução do números de Vereadores, haverá a redução no
repasse de verbas para as Câmaras Municipais. Vimos aqui, depois
da manifestação do TSE, alguns Vereadores - não todos, nem
representantes da maioria - dizerem que não diminuirão o gasto nas
Câmaras. Isso demonstra que não irão gerir bem os recursos
públicos. Então, o Congresso Nacional reduzirá o repasse de verbas
às Câmaras Municipais, o que proporcionará uma economia em torno
de meio bilhão por ano.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Doutor Viana. Serei breve. Primeiramente, parabenizo-o por trazer a
esta tribuna fatos importantes. Lembro que ontem comemoramos o
Dia do Enfermeiro. Congratulo-me com a classe dos enfermeiros do
Estado, por intermédio do Deputado Doutor Ronaldo, cuja filha é
enfermeira. Parabenizo também a todos os assistentes sociais. No
próximo dia 15, comemoraremos o Dia do Assistente Social. Nesta
Casa, temos o caríssimo Deputado André Quintão, que é assistente
social e, sem dúvida, realiza extraordinário trabalho em defesa da
participação popular nesta Assembléia Legislativa e em Minas Gerais,
como acabou de demonstrar pelo seu legítimo pronunciamento.

Na semana passada, esta Assembléia Legislativa realizou, sob a
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Presidência do caríssimo Deputado Domingos Sávio, importante
discussão quanto à composição das Câmaras Municipais. Não
poderíamos nos ausentar dessa reflexão, embora essa matéria não
seja pertinente à esta Casa. A discussão é importante e deságua em
decisões, como aconteceu na noite de ontem, da Câmara dos
Deputados. Tínhamos e temos efetivamente um posicionamento
quanto ao art. 16 da Constituição Federal, que se refere à mudança
do ano eleitoral, mas novas interpretações surgem. Para tanto,
realizamos esse importante debate. O Dr. Mauro Bonfim, Consultor
desta Casa, com sua inteligência, participou dos debates. O Promotor
de Divinópolis e os representantes da Associação Mineira dos
Municípios também participaram.

Hoje os Vereadores mineiros estão conscientes de que há essas
decisões. As propostas de emenda à Constituição estão sendo
discutidas e aprovadas, não obstante a soberania e a autonomia do
STF e do TSE.

Essa conscientização do Legislativo é muito importante. Nós,
representantes do povo mineiro, temos a legitimidade das Câmaras
Municipais de discutir e fornecer essas informações. Devemos fazer
gestões junto às Câmaras Municipais, apresentando-lhes o que
realmente tem acontecido, para mostrar a participação marcante da
Assembléia Legislativa no Plenário da Câmara e nessa discussão.

A reflexão de V. Exa. é muito importante. Teremos outros
desdobramentos. No dia 30 de junho, termina o prazo conseqüente
para a disputa eleitoral deste ano. Gosto de apartear V. Exa, que
sempre traz importantes e variados temas para esta tribuna. Ilustre e
caríssimo Deputado Doutor Viana, mais uma vez, parabenizo V. Exa.

O Deputado Doutor Viana* - Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
agradeço o aparte de V. Exa. Desejo opinar sobre uma notícia
veiculada nas manchetes da imprensa tanto nacional quanto
internacional. Mais uma vez, digo que votei no Presidente Lula na
busca, na confiança e na crença de mudanças estruturais para o
nosso País. Certamente ele foi mal assessorado na interpretação, na
decisão, no julgamento desse caso envolvendo o jornalista que
promoveu a notícia. Não a acatamos, porque é um desrespeito à
autoridade maior do País, e até mesmo ao País. Porém não aceito a
maneira como foi conduzida. 0 Presidente exagerou na dose quando
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mandou cassar a estada do jornalista no Brasil. Não devemos tapar
o sol com a peneira e dizer que não é uma agressão à liberdade de
imprensa. Na minha maneira de pensar, é uma agressão. A imprensa
deve ter liberdade. Temos a justiça para julgar as acusações e as
denúncias infundadas. Portanto não devemos tomar atitudes
arbitrárias como essa que contrariam a democracia e cerceiam a
liberdade de imprensa. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
• Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, senhoras e senhores que nos vêem das galerias e pela
TV Assembléia, serei breve no meu pronunciamento. Sr. Presidente,
espero contar com a tolerância de V. Exa., nos termos regimentais. De
forma sucinta, registro alguns informes. Cumprimento todos os
profissionais de saúde, enfermeiros e enfermeiras, que desempenham
um papel fantástico na saúde pública, nos hospitais, nas clínicas. Para
homenageá-los, cito o nome da minha esposa, uma pessoa muito
especial na minha vida, com quem convivo há quase 30 anos.
Estamos casados há 27 anos. Isso é um privilégio, não só pela
pessoa, mas também pela profissional. Ela é enfermeira e deu-me a
alegria de conhecer mais de perto essa profissão, tão digna, séria,
difícil e, às vezes, mal reconhecida. Certamente, esses profissionais
são fundamentais na vida das pessoas, especialmente nos momentos
mais difíceis.

Trago um outro assunto que, aliás, já foi destacado. Registro a
minha alegria de ter participado hoje, no Palácio da Liberdade, a
convite do Governador, como vários colegas Deputados, da
assinatura do Programa Clarear, que levará eletrificação rural para
100% dos cidadãos mineiros, alcançando todas as cidades. Deixou-
me extremamente feliz a posição do Governador de estabelecer, com
rigor, algumas metas para serem alcançadas ainda este ano.

Por exemplo, que todas as escolas públicas no Estado de Minas
tenham energia elétrica. Alguém pode estranhar o fato de que ainda
existam escolas que não a têm. Quando o Governador Aécio Neves
assumiu o comando do Estado, mais de mil escolas mineiras não
tinham energia elétrica, e muitas ainda não têm. O Governador disse
que, até o final deste ano, nenhuma escola deverá sofrer dessa
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carência. Além disso, somente em Divinópolis, onde o Governo
implantou o projeto SOMMA, asfaltando itinerários de ônibus e
fazendo obras de saneamento básico, 100 famílias serão atendidas
imediatamente com melhorias na iluminação pública. O programa de
eletrificação rural também já se iniciou.

Registro, agora, um fato sério. Em 1994, quando era Vereador em
Divinópolis, presidi a CPI da Federação das Associações de
Moradores de Bairro e Comunidades Rurais de Divinópolis -
FAMBACORD. Recebemos denúncia de que essa Federação deveria
prestar contas de um dinheiro recebido em 1988, no Governo Newton
Cardoso. No entanto, nenhum centavo havia sido recebido.
Investigamos o fato e descobrimos que a Casa Civil, em 1988,
assinou dezenas de convênios - somente com essa entidade, assinou
mais de dez. Os cheques foram emitidos em nome da entidade, mas
foram parar nas contas de vários candidatos a Prefeito. E duro falar
isso dez anos depois. Essas pessoas já deveriam estar na cadeia,
mas somente na semana passada o jornal "Hoje em Dia" publicou que
o Ministério Público encaminhou ao Tribunal Federal de Justiça ação
criminal contra o ex-Governador Newton Cardoso. Mas, e os
indivíduos que receberam os cheques e os depositaram em contas
pessoais? E o dinheiro público que não voltou? Na ocasião, entreguei
cópia do dossiê ao Presidente da Assembléia, Deputado José Ferraz,
e ao Promotor Público. Na Promotoria Pública, levou dez anos para
ser analisado. Quero requerer à Assembléia que encontre esse dossiê
em seus anais, pois devemos acompanhar esse caso de perto, não
apenas para punir aqueles que desviaram o dinheiro público, mas
também para que os cofres públicos sejam ressarcidos e o dinheiro
chegue ao devido destinatário. Aquele convênio deveria atender os
pobres, serviria para recuperar casas, comprar agasalhos, mas foi
parar na conta de candidatos a Prefeito. Isso pôde ser comprovado
pelo microfilme dos cheques, que anexei ao dossiê, à época.

A vida permitiu-me continuar na luta pública, e muitos eleitores em
Divinópolis cobram-me soluções. Fiz minha parte, entreguei o dossiê
às autoridades competentes. Cabe ao Poder Judiciário agilizar o
processo e fazer com que os punidos sejam enquadrados na lei.
Parece que algumas providências serão tomadas. Infelizmente, duro é
constatar que não se trata apenas de poderosos, muitos dos quais
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ainda exercem mandatos. Não estou dizendo que o Sr. Newton
Cardoso também foi beneficiário, apenas que era o Governador à
época, e o Ministério Público entendeu que também seria
responsável, embora os cheques tenham sido emitidos pelo seu
secretário.

Esse valor foi parar na conta de candidatos a Prefeito. Nenhum
centavo chegou à Federação das Associações Comunitárias. Embora
o fato tenha acontecido há dez anos, esta Casa tem o dever cívico e
moral de recuperá-lo em seus arquivos e de acompanhá-lo junto ao
Ministério Público e ao Tribunal de Justiça, verificando se todos os
envolvidos estão sendo processados e punidos.

E difícil, para mim, cruzar com esses indivíduos que embolsaram o
dinheiro público. Encaram isso como um fato natural. Podem até dizer:
é perseguição do Deputado Domingos Sávio. Vejam, já perdi eleição
para pessoas que agiram assim, mas fiquei calado. Nada falei sobre o
assunto durante o período em que disputei a eleição para Prefeito da
minha querida Divinópolis.

Todavia, agora a justiça entendeu que as nossas denúncias têm
fundamento e apresentou uma ação criminal contra o Governador à
época. Como ficam os indivíduos que embolsaram o dinheiro? Por
acaso são anjinhos, santos? Essas pessoas vão ficar impunes?

Sr. Presidente, no momento em que este País está, de fato,
precisando ser passado a limpo, trago essa denúncia. Aliás,
felizmente isso já começou a acontecer. Há exemplos de Juizes que
foram presos e de Deputados e Senadores que foram cassados. E
hora de sermos firmes. Quem cometeu erros, quem roubou dinheiro
público - não importa se o fez há 10 ou 15 anos - tem de ser punido.
Estou na vida pública há mais de 10 anos. Podem investigar cada ato
da minha vida, cada vírgula constante nos documentos pelos quais
sou responsável. Façam isso. Sinto-me à vontade para exigir justiça e
seriedade na aplicação do dinheiro público. Eram essas minhas
considerações.

Contudo, Sr. Presidente, aproveitando
companheiro Dalmo Ribeiro Silva, durante
gostaria de registrar, com satisfação, o
Comissão de Administração. Dirijo-me ao
Deputados Fábio Avelar, Jô Moraes, PaL

a presença do bravo
o tempo que me resta
trabalho realizado pela
colegas da Comissão,

lo Piau, Dinis Pinheiro,
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Leonardo Quintão e Dalmo Ribeiro Silva para dizer que farei uma
ilustração do trabalho realizado pela Comissão, na semana passada.
Discutimos sobre a situação dos cartórios, que cobram taxas
exorbitantes para registrar a cédula rural, além de exigir o pagamento
de uma taxa adicional para o bem dado à penhora, colocando os
produtores rurais de várias cidades brasileiras em situação difícil. Na
próxima semana, discutiremos o assunto com o Presidente do
Tribunal de Justiça. Certamente, ele não permitirá que os Cartórios de
Registro de Imóveis cometam a arbitrariedade de decidir o valor a ser
cobrado por uma cédula rural, sendo que a lei estipula R$17,50. Não
podemos aceitar que se cobre nem um centavo a mais.

Ademais, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresentou parecer
favorável à aprovação de um projeto que favorece meus colegas de
profissão, os veterinários, o que me deixou extremamente feliz. Trata-
se do projeto do plano de carreira dos servidores do IMA,
RURALMINAS e ITER, pelo qual o Deputado Dalmo Ribeiro Silva
lutava desde a legislatura passada. Agora, por iniciativa do
Governador Aécio Neves, esse projeto está tramitando nesta Casa.
Teríamos até o final do mês para apreciá-lo, mas emitimos o parecer
em menos de uma semana. Portanto, no que depende da Comissão
de Administração Pública, está apto para a apreciação do Plenário.

Tratamos ainda do projeto que regulamenta o plano de carreira dos
servidores da educação. Essa é uma luta antiga, que já motivou
greves e sacrificou professores, alunos e a comunidade em geral. O
Governador Aécio Neves mostrou-se sensível, e está cumprindo cada
compromisso assumido com o povo mineiro. No ano passado, enviou
o projeto a esta Casa. Há uma semana, chegou à Comissão de
Administração Pública. Ontem, realizamos uma audiência pública.
Debatemos o tema e colhemos sugestões. Em seguida, realizamos
uma reunião extraordinária e aprovamos o parecer final. Logo, os
professores também já podem ter seu plano de carreira, pois o projeto
está pronto para ir a Plenário, o que esperamos aconteça nos
próximos dias.

E fundamental que aprovemos esses planos de carreira ainda neste
semestre, para que possamos, o mais cedo possível, ter um servidor
público mais motivado, com uma expectativa melhor para sua carreira.

Agradeço a V. Exa. pela tolerância quanto ao tempo, assim como
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aos Deputados que nos acompanharam. Mas, voltando ao assunto
que considero central, conclamo meus colegas Deputados - o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que tem papel fundamental em virtude
de sua posição como Presidente da Comissão de Ética - a lutar para
que esta Assembléia não se furte a essa responsabilidade.

Esse registro foi feito aqui há dez anos, e a Assembléia não se
manifestou a respeito. O Tribunal de Justiça o encaminhou à Polícia
Federal, que fez sindicâncias, verificando a fundamentação das
acusações, e o Tribunal de Justiça Federal acolheu as denúncias do
Ministério Público.

Precisamos acompanhar fato tão grave. Tudo deve ser apurado, e
os culpados, punidos, para que passemos este País a limpo. O
dinheiro público deve ser respeitado; consequentemente, nós, que
militamos na vida pública, teremos mais respeito da população.

Olho nos olhos dos meus filhos, de cabeça erguida. Ando em cada
rua de Divinópolis, assim como de cidades com as quais convivo, de
cabeça erguida; mas me constrange a opinião que a maioria do povo
brasileiro tem sobre o homem público. Acaba prevalecendo a idéia de
que, se alguns roubam, todos roubam, e isso não é verdade. Portanto,
é preciso punir aqueles que, de fato, apropriam-se do que é público,
visando aos seus interesses pessoais, fazendo campanhas,
desperdiçando dinheiro público ou mesmo roubando, em benefício
próprio, aquilo que é do povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
2a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2a Parte da reunião,
com a P Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

reunião os Requerimentos n°s 2.308, 2.329, 2.422, 2.436 e
2.440/2004, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à
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noite.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos nos 2.892 a 2.895/2004, da Comissão de Meio
Ambiente. 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
Fiscalização Financeira - rejeição, na ga Reunião Ordinária da 2
Sessão Legislativa Ordinária da isa Legislatura, do Requerimento n°
2.785/2004, do Deputado Weliton Prado; de Meio Ambiente -
aprovação, na 8 a Reunião Ordinária da 2 a Sessão Legislativa
Ordinária da 15 a Legislatura, do Requerimento n° 2.797/2004, do
Deputado Doutor Ronaldo; de Saúde - aprovação, na 6a Reunião
Extraordinária da 23 Sessão Legislativa Ordinária da 15a Legislatura,
dos Projetos de Lei n

o
s 1.442/2004, do Deputado Antônio Júlio, e

1.445/2004, do Deputado Dimas Fabiano; e de Educação - aprovação,
na 70 Reunião Ordinária da 2 a Sessão Legislativa Ordinária da 15
Legislatura, dos Requerimentos n

o
s 2.786/2004, do Deputado Weliton

Prado, 2.794/2004, do Deputado Alberto Bejani, 2.798/2004, do
Deputado Doutor Viana, 2.802 e 2.805/2004, da Deputada Vanessa
Lucas, 2.817/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, 2.828/2004, do
Deputado Antônio Andrade, e 2.784, 2.830, 2.833 e 2.834/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado
Antônio Carlos Andrada - informando que abre mão das 2 vagas de
membros efetivos na Comissão Especial da Silvicultura em favor do
Pi- e do PMDB (Ciente. Publique-se. As Comissões.).

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Estudar e Propor
Políticas Públicas para o Setor Florestal, Especialmente para as
Florestas Plantadas, e Ações de Incentivo à Produção de Madeira em
Minas Gerais, doravante denominada Comissão Especial da
Silvicultura. Pelo PL: efetivo - Deputado Célio Moreira; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Leonardo Quintão; pelo BPSP: suplentes -
Deputados Neider Moreira e Doutor Ronaldo; pelo Bloco PT-PCdoB:
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efetivo - Deputado Padre João; suplente - Deputado Laudelino
Augusto; pelo PFL: efetivo - Deputado Doutor Viana; suplente -
Deputado Paulo Cesar; pelo PP: efetivo - Deputado Paulo Piau;
suplente - Deputado Gil Pereira. Designo. As Comissões.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, a Presidência defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2), solicitando a retirada de tramitação
dos Projetos de Lei nos 125 e 198/2003 (Arquivem-se os projetos.).

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 segunda-feira, dia 17, às 8h30min e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 48 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 11/5/2004
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Ronaldo, Leonardo Quintão e Chico Simões (substituindo este
à Deputada Maria José Haueisen, por indicação da Liderança do
Bloco PT-PC do B), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Ronaldo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado 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 debater, em audiência pública, no Município de Coronel Fabriciano,
os impactos ambientais decorrentes da instalação da Pequena Central
Hidrelétrica - PCH Cachoeira Grande, pretendida para a área do
Cachoeirão, na zona rural de Cocais do Arruda. A seguir, o Presidente
registra a presença dos Srs. Dom Lélis Lara, Bispo Emérito da
Diocese de Itabira-Coronel Fabriciano; Herman Lott, Promotor de
Justiça titular da 28 Vara Cível da Comarca de Coronel Fabriciano;
Benedito Pacífico da Rocha, Coordenador do Movimento SOS
Cachoeirão; Fitadelfo Ferreira de Souza Filho, Gerente de Meio
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Ambiente da Centrais Elétricas da Mantiqueira S.A., João Alves
Franco, Gerente do Escritório Regional do IBAMA, e Marcelo Afonso,
Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de
Timóteo, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Chico Simões, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Passa-se à 3' Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Chico Simões em que solicita
sejam enviados ofícios ao IPHAN para que tome conhecimento da
iminente perda de sítio arqueológico, conforme relatório da FEAM,
devido à instalação da PCH Cachoeira Grande, na Serra do Cocais,
em Coronel Fabriciano; à Prefeitura de Coronel Fabriciano para que
retarde ao máximo, dentro dos limites legais, o fornecimento de
documentos e autorizações que objetivem concretizar a instalação da
PCH Cachoeira Grande, até que seja julgado o mérito da Ação Civil
Pública n° 194.03.31452-1, proposta pela Promotoria dessa cidade, e
dois ao COPAM, solicitando a realização de audiência pública para
ouvir a população de Coronel Fabriciano sobre a instalação da PCH
Cachoeira Grande e, ainda, a suspensão da licença de instalação
concedida à Empresa Centrais Elétricas da Mantiqueira S.A. para
construir, no Ribeirão Cocais Pequeno, a PCH Cachoeira Grande, até
que sejam aprofundados os estudos pela FEAM das conseqüências
do impacto ambiental constantes do parecer técnico DIENI 072/2001.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2004.
Doutor Ronaldo, Presidente - Fábio Avelar - Leonardo Quintão.

ATA DA 7 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 11/5/2004
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Domingos Sávio e Dalmo Ribeiro Silva e a Deputada Jâ Moraes,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir a cobrança de
emolumentos no registro de títulos de áreas rurais e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Presidente da
Câmara Municipal de Uberaba e manifesto encaminhado por Joaquim
A. Martins da Costa, publicados em 6/5/2004; e abaixo-assinado de
Assunción Gonzalez Lavia e outros, publicado em 4/5/2004. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre o assunto supracitado. Registra-se a presença dos
Srs. Roberto Simões, Diretor-Secretário da FAEMG, representando o
Sr. Gilman Viana Rodrigues, Presidente dessa entidade; Elias Jorge
Zenum, Presidente da Associação dos Sindicatos dos Produtores
Rurais do Sul de Minas - ASSUL -, e Francisco José Rezende dos
Santos, Presidente da .Associação dos Serventuários de Justiça de
Minas Gerais - SERJUS -, que são convidados a tomar assento à
mesa. Registra-se, também, a presença de Presidentes de sindicatos
de produtores rurais do Sul de Minas e de assessores jurídicos dos
órgãos convidados. 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 debátes,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Em seguida, o Presidente verifica, de plano, a ausência de quórum
para a apreciação da matéria constante na pauta. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão para
as próximas reuniões extraordinárias, a se realizarem no dia
12/11/2004, às 10 e às 15 horas, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau - Jô Moraes - Dalmo

Ribeiro Silva.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.036/2003
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n°

1.036/2003 tem como objetivo declarar de utilidade pública a entidade
denominada Amigos do Peito - Grupo de Apoio à Cura do Câncer de
Mama -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A Amigos do Peito, fundada em 1999, é uma entidade beneficente e

sem fins lucrativos.
Seu objetivo primordial é divulgar e defender os direitos das pessoas

atingidas pelo câncer de mama, oferecer informações e apoio às
famílias durante o processo de tratamento, no período pré e pós-
cirúrgico, apoiar campanhas de conscientização sobre prevenção à
doença e a temas relacionados a ela.

Em virtude do alcance de sua obra, a referida entidade torna-se
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

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

1.036/2003, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Ricardo Duarte, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.159/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela é de iniciativa do Deputado Roberto
Carvalho e tem por objetivo dar o nome de Ari Barroso ao trecho da
rodovia MG-124 que liga os Municípios de Ubá e Conselheiro Lafaiete.
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A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de

10/10/2003 e encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser
examinada preliminarmente, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Para obter maiores informações sobre o bem a ser denominado,
este relator baixou a proposição em diligência ao Secretário de Estado
de Governo, em 28/1012003.

Fundamentação
A Constituição da República, no §1 0 do art. 25, estabelece que são

reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas, tendo em vista, principalmente, o disposto no art. 22, que
enumera as matérias cuja legislação está a cargo privativo da União, e
no art. 30, 1, que estabelece como competência dos municípios
legislar sobre assuntos de interesse local. A luz dos dispositivos
mencionados, o ato de se estabelecer denominação de próprios
públicos estatuais é objeto de disciplina jurídica por parte do Estado
membro, haja vista o art. 9° da Cada mineira e a Lei estadual n°
13.408, de 1999, que dispõe sobre a matéria.

Ainda, quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo,
a Carta mineira não reservou a matéria a qualquer dos Poderes, o que
possibilita a apresentação do projeto por parlamentar desta Casa.

Importante salientar que, convidado o Poder Executivo a manifestar-
se sobre a proposição, o Secretário de Estado de Transportes e Obras
Públicas declarou-se contrário a ela, tendo em vista que o referido
trecho rodoviário já possui denominação, a saber, Senador Levindo
Coelho, em virtude do Decreto n°38.810, de 1997.

Consideramos que toda homenagem pública deve perpetuar-se no
tempo, salvo o aparecimento de fato novo que desabone o
homenageado. Em vista disso, entendemos que o simples acato à
proposição significa um desrespeito à memória do homenageado,
neste caso, da eminente figura que foi o Senador Levindo Coelho.

Assim, em respeito ao caráter de perenidade das homenagens
públicas, o projeto em análise não deve prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n°1.159/2003.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
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Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Gilberto Abramo - Ermano Batista - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.495/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Espírita Eurípedes
Barsanulfo - GEEB -, com sede no Município de Juiz de Fora.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no diário oficial de 1°/4/2004 e a seguir
encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Grupo Espírita Eurípedes Barsanulfo, ao qual a proposição em

análise pretende conceder o título de utilidade pública, tem como
finalidade, de acordo com o parágrafo único do art. 1° de seu estatuto,
promover o estudo metódico da doutrina espírita, a prática da
mediunidade, atividades de assistência espiritual e serviços de
assistência social espírita.

A Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade
pública, determina, em seu art. 1°, que pode ser declarada de utilidade
pública a sociedade civil, associação ou fundação constituída com o
fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade.

De fato, a concessão do referido título a entidades privadas é uma
forma de o Governo apoiá-las por prestarem serviços necessárids 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, implicando aliança entre o poder público e a iniciativa
privada.

Ademais, 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".
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Portanto, ressalvada a inter-relação de interesse público de
autoridades governartentais e religiosas, na forma da lei, o texto
constitucional, no inciso VI do art. 50, consagra o princípio da
laicidade, com vistas a garantir a liberdade religiosa, um dos mais
importantes direitos individuais.

Por conseguinte, a declaração da entidade em tela como de
utilidade pública contraria os preceitos constitucionais que impõem a
tolerância religiosa e a proibição de o Estado estabelecer alianças
com instituições que têm como objetivo exclusivo a propagação de
doutrinas sagradas, bem como a legislação vigente, que determina
deverem elas prestar serviços à coletividade de forma desinteressada,
sem distinção de qualquer espécie.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.49512004.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.525/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em questão

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Tábua e Vaquejada,
com sede no Município de Ibiracatu.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no diário oficial, em 81412004, e, a seguir,
encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Examinando a documentação que instrui os autos do processo,

constatamos que a referida entidade tem personalidade jurídica,
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os cargos de
sua diretoria não são remunerados e os Diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Na oportunidade, verificamos ainda, no § 1° do art. 28 do estatuto da
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entidade, que as atividades dos dirigentes e conselheiros, bem
como as dos sóciós, serão gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no seu
art. 39, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a uma entidade congênere, legalmente constituída.

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo
declaratório de utilidade pública, não havendo, assim, óbice ao
prosseguimento da tramitação do referido projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.525/2004.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.540/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, do Deputado Elmiro Nascimento, tem

por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Produtores Trabalhadores Rurais Comunidade Charco, com sede no
Município de Presidente Olegário.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 131412004 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

Associação Produtores Trabalhadores Rurais Comunidade Charco
atende aos preceitos estatuídos pela Lei n° 12.972, de 1998, para que
possa ser declarada de utilidade pública estadual.

Com efeito, ela é dotada de personalidade jurídica, encontra-se em
regular funcionamento no Estado há mais de dois anos, e os membros
de sua diretoria, composta por pessoas de reconhecida idoneidade,
não são remunerados pelo exercício de suas funções.

Vale ressaltar que, segundo os arts. 27 e 31 do seu estatuto,

rÀ



802
respectivamente, as atividades dos Diretores, dos conselheiros e
dos sócios serão exercidas gratuitamente, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, bonificação ou vantagem, e que, na hipótese de
sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em favor de
instituição congênere, com personalidade jurídica, que tenha registro
no Conselho Nacional de Assistência Social, não havendo, portanto,
óbice à tramitação do projeto de concessão do título declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em	face	do	aduzido,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.540/2004.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.561/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Caixa de Assistência dos
Servidores de Itabirito CASEMI -, com sede no Município de Itabirito.

Publicada no "Diário do Legislativo", de 16/4/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em obediência ao
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em causa objetiva a concessão do título de utilidade

pública à Caixa de Assistência dos Servidores de Itabirito - CASEMI -'
que estabelece como propósito estatutário reunir exclusivamente
servidores e ex-servidores da Prefeitura Municipal de Itabirito, assim
como outros que foram ou ainda estão vinculados profissionalmente a
autarquias municipais.

Inicialmente, cabe delinear a finalidade da concessão do título de
utilidade pública, para elucidar o assunto ora examinado.

A referida concessão procura contemplar e apoiar entidades
privadas que assumem parcela de responsabilidade social, prestandc
serviços de saúde e de assistência social, ou os relacionados com
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pesquisa científica, a promoção da educação, do folclore e da
cultura, sem distinção de raça ou cor, credo ou convicções políticas e
que não tenham o lucro por finalidade.

Tudo isso estabelece um compromisso da entidade para com a
coletividade; em vista disso, o Estado, reconhecendo o seu esforço
em oferecer gratuitamente serviços para o desenvolvimento e
aprimoramento da sociedade, outorga-lhe o título de utilidade pública.

Para tanto, estabelece condições legais que devem ser satisfeitas.
consubstanciadas na Lei n° 12.972, de 1998, que, no seu art. 1,
determina que pode ser declarada de utilidade pública a sociedade
civil, a associação ou a fundação em funcionamento no Estado, com o
fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade.

Cabe ressaltar que a entidade em análise não possui tais
características, pois, segundo o art. 1° de seu estatuto, destina-se a
prestar serviços de recreação, aprimoramento intelectual e bem-estar
somente para seus sócios, grupo restrito aos servidores ativos ou
inativos da Prefeitura Municipal de Itabirito, os quais somente poderão
usufruir dos direitos decorrentes de sua admissão após o pagamento
da primeira mensalidade ( 5 0 do art. 30).

Ainda, o inciso III, § 3° do art. 2°, dispõe que a assistência à saúde é
prestada mediante convênio e contrato - isso confirma que a entidade
não tem como prioridade atender ao interesse público.

Isso posto, a concessão do título de utilidade pública, no caso em
tela, não encontra amparo na legislação vigente.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n°1.561/2004.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ermano

Batista - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.566/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei n°

1.566/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação de Diabéticos do Norte de Minas - ADNORTE -, com sede
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no Município de Montes Claros.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 17/4/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 10 da Lei ri0 12.972, de 1998.

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

Ressaltamos, ainda, que o art. 39 do seu estatuto, reformado, prevê
a não-remuneração dos membros da diretoria e o art. 43 determina
que, extinta ou dissolvida a Associação, o eventual remanescente de
seu patrimônio, incluindo o ativo e o passivo, será destinado a
entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelas	razões	expostas,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.566/2004.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.568/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em tela

objetiva declarar de utilidade pública o Asilo Sagrado Coração de
Jesus, com sede no Município de Cordisburgo.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/4/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme o disposto no
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de
dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração.

Conforme o disposto no art. 18 de seu estatuto, as atividades dos
Diretores não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento
de lucro, bonificação ou vantagem, e o art. 21 determina que, em caso
de extinção do Asilo Sagrado Coração de Jesus, seus bens serão
destinados a outra entidade assistencial congênere, com
personalidade jurídica e sede no Estado devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, que seja preferencialmente
integrante da Sociedade de São Vicente de Paulo do Brasil e
desenvolva atividades preponderantemente no Estado.

Constatamos, pois, que a referida instituição atende ao disposto na
Lei n° 12.972, de 1998, disciplinadora do processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Considerando	o	exposto,	concluímos	pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.568/2004.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Gilberto

Abramo - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.570/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto, o Projeto de Lei n°

1.570/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a entidade
denominada Reabilitação para a Vida - CEAMI -, com sede no
Município de Uberlândia.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 17/4/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
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no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constatamos o
atendimento às exigências mencionadas na referida lei, quais sejam a
entidade foi constituída e funciona há mais de dois anos, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressaltamos, ainda, que o § 2° do art. 8 0 do seu estatuto prevê que
as atividades dos Diretores e conselheiros serão inteiramente
gratuitas e o art. 22 determina que, dissolvida a instituição, os bens
remanescentes serão destinados a uma congênere, com
personalidade jurídica, que tenha os mesmos fins e que seja
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.570/2004, na forma original.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Ermano Batista - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 38/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais e encaminhado a esta Casa por meio do Oficio n° 5/2003, o
Projeto de Lei Complementar n° 38/2003 visa alterar dispositivos da
Lei Complementar n° 33 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais), de 28/6/94, e dar outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/9/2003, 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. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

A proposição foi anexado o Projeto de Lei Complementar n°
40/2003, que tem objetivo semelhante ao do projeto de lei
complementar em análise.

Fundamentação
A proposição em epígrafe altera dispositivos da Lei Complementar
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no 33, de 28/6/94. Tal medida se faz necessária para adequar a
mencionada norma às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal - STF - nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos
1 .067/MG e 2.068 - 4/MO, relativas à forma de ingresso na carreira
dos Auditores e dos membros do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas, respectivamente, cujos acórdãos foram publicados em
21/11197 e 16/5/2003.

Entre as mudanças propostas, incluem-se a alteração do art. 40 da
mencionada lei complementar, que dispõe sobre a composição do
Tribunal de Contas relativamente ao número de Auditores dos
quadros dessa Corte, a forma de ingresso na carreira de Auditor, por
meio de concurso público, a extensão das garantias e dos
impedimentos de Juiz do Tribunal de Alçada ao integrante da carreira,
bem como as competências dos Auditores.

A proposta prevê, ainda, a alteração dos arts. 22 e 23 da
mencionada lei complementar, que dispõem sobre o Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas. Além disso, é objeto do projeto
dispositivo prevendo a inclusão dos arts. 4-A e 22-A, que tratam da
criação de Câmara e das competências do Procurador-Geral do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

No que concerne ao acesso ao cargo de Auditor do Tribunal de
Contas, decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ADIN n° 1 .067/MG,
que esse se dê por concurso público. E que, de acordo com o art. 79
da Constituição Estadual, o ingresso no referido cargo se daria por
meio de nomeação pelo Governador do Estado, depois de aprovada a
escolha pela Assembléia Legislativa, tendo o indicado cumprido os
seguintes requisitos: possuir título de curso superior de Direito,
Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou Administração Pública;
ter mais de cinco anos de exercício de função ou de efetiva atividade
profissional que exijam os conhecimentos das áreas mencionadas;
possuir idoneidade moral e reputação ilibada; ter, no mínimo, 30 e, no
máximo, 65 anos de idade na data da indicação; entretanto, por força
da mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal, o "caput" e os
incisos 1 a IV do art. 79 da Constituição do Estado e a expressão "os
mesmos direitos", inscrita na primeira parte do § 10 do referido artigo,
foram declarados inconstitucionais. A correção da
inconstitucional idade é matéria objeto da Proposta de Emenda à

WAR
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Constituição n° 58/2003, em tramitação nesta Assembléia
Legislativa, e constitui matéria do Substitutivo n° 1, apresentado em
parecer aprovado pela Comissão Especial que analisa a Proposta de
Emenda à Constituição n° 5712003, que também tramita nesta Casa.

Quanto ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o art. 124
da Carta Estadual contém expressão declarada inconstitucional, pelo
Supremo Tribunal Federal, no Acórdão Proferido na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 2.068-4. Essa decisão impediu o
prosseguimento da solução encontrada pela Carta mineira, que
determinou que o Ministério Público Estadual, por meio de sete
Procuradores de Justiça, exercesse a função ministerial, como "fiscal
da lei", também junto ao Tribunal de Contas de nosso Estado. Embora
engenhoso e econômico do ponto de vista administrativo, esse
posicionamento legal encontrado pelo legislador mineiro se encontra
definitivamente em desacordo com o entendimento do Supremo, que,
no mérito, já decidiu a questão. Faz-se necessário, portanto, seguir o
modelo federal, conforme determinou a excelsa Corte. Nessa medida,
a proposição em análise obedece ás decisões do Supremo Tribunal
Federal acerca da matéria, estabelecendo a regra do concurso público
para o ingresso na carreira, observada a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil - Seção de Minas Gerais no certame. Ficam
mantidas as competências dos membros do 'parquet", já
estabelecidas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Nesse sentido, é importante ressaltar que a organização federal
pressupõe a precedência da Constituição da República sobre a do
Estado e impõe a esta normas centrais, que vão conferir
homogeneidade aos ordenamentos constitutivos do Estado Federal.

O texto constitucional, em seu art. 70, estabelece que a fiscalização
contábil, financeira, operacional e patrimonial da União, quanto à
legalidade e à economicidade, será realizada pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, a ser exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas. Dessa feita, a existência de um sistema de
controle externo, com fundamento no princípio da separação dos
Poderes, é consagrada pela Constituição da República. A regra básica
de atribuição de competências ao Poder Legislativo para exercício do
controle externo sobre os atos do Poder Executivo é introduzida pela
Carta Federal, assim como a forma, a composição e as competências
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do Tribunal de Contas, órgão incumbido de auxiliar nesse controle.
Nesse sentido, a Cõnstituição mineira adotou a distribuição de
competências para o exercício do controle externo preconizada na
Carta da República, atribuindo ao Poder Legislativo o exercício do
controle externo sobre os atos do Poder Executivo, a ser
desempenhado com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

Do mesmo modo, a forma, a composição e as competências da
Corte de Contas estadual seguiram o modelo da Constituição Federal,
conforme preconizado em seu art. 75, "caput" e parágrafo único, que
determina que as normas estabelecidas se aplicam, no que couber, à
organização, à composição e à fiscalização dos Tribunais de Contas
dos Estados, que serão integrados por sete Conselheiros e terão
tratamento constitucional.

Assim sendo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre as
questões relacionadas com o Ministério Público especial, no que
concerne às regras contidas no inciso 1 do § 2 0 do art. 73, no § 3° do
art. 128, nos § 20 e 30 do art. 129 e no art. 130, todos da Carta da
República, aplica-se ao sistema de controle externo e à organização
da Corte de Contas do Estado. Da mesma maneira, impõem-se ao
texto constitucional do Estado, para os Auditores do Tribunal de
Contas, as regras sobre concurso público contidas no inciso II do art.
37 da Carta Federal. Como tal tipo de preocupação se revela não
apenas como regra, insculpida no já referido art. 75 da Constituição da
República, mas principalmente como princípio, tendo em vista os
termos das decisões do STF aqui referidas, o paradigma dos
Tribunais de Contas Estaduais é aquele instituído para o Tribunal de
Contas da União. Isso se aplica não somente para as competências,
atribuições e prerrogativas de seus membros, mas também para a
composição de seus órgãos internos, notadamente a Auditoria e o
Ministério Público, questão, repetindo, já decidida pelo STF.

Ante o exposto, a proposição em análise possui dois méritos
evidentes: em primeiro lugar, reduz substancialmente os gastos
públicos com pessoal, ao diminuir quatro cargos de Auditor e três de
Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, funções
muito bem remuneradas. Em segundo lugar, ao fazê-lo, segue
perfeitamente o modelo federal, imposto pelo Congresso Nacional ao
Tribunal de Contas da União, observando, também, as decisões do
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STF e evitando, dessa forma, futuras discussões jurídicas que
redundem na declaração direta ou difusa de possíveis
inconstitucionalidades. Se, por um lado, fixar a remuneração desses
cargos por lei complementar gera maior dificuldade, quanto ao
quórum, para futuros reajustes nos vencimentos, por outro, permite a
realização imediata de concurso público, encerrando mais
rapidamente a situação de desconforto existente. E de considerar,
quanto à urgência, a eventual falta de Auditores ou Procuradores, o
que, no limite, poderia inviabilizar o funcionamento de todo o Tribunal
de Contas, haja vista as competências legais dessas categorias.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela legalidade, pela juridicidade e pela

constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar n° 38/2003.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonidio Bouças, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares - Maria Tereza Lara (voto contrário).
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 11712003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e oriunda do Projeto de
Lei n° 1.407/2001, a. proposição em tela visa autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Ouro Fino o imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para apreciação.

Nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno,
passamos ao exame preliminar da proposição quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Em reunião realizada em 2/4/2003, esta Comissão solicitou fosse a
proposição baixada em diligência ao Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão para que se manifestasse sobre a doação
pretendida.

Na ausência de resposta e esgotado o prazo previsto no art. 301 do
Regimento Interno, passamos à análise que nos cabe.

Fundamentação
A proposição em questão tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Ouro Fino o imóvel constituído de
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terreno com área de 27.000m 2, situado na Rodovia MG-290,
naquele Município, registrado sob o n° 161, a fls. 1 do Livro 2, no
Cartório de Registro de Imóveis de Ouro Fino.

O imóvel destina-se a promover a integração da criança e do
adolescente por meio de atividades de assistência social.

Toda alienação de bem de propriedade do Estado deve ser feita
com observância simultânea do disposto no art. 18 da Constituição do
Estado e no art. 17, 1, da Lei Federal n° 8.666, de 1993. Com base
nesses dispositivos, a doação de bem imóvel depende de específica
autorização legislativa, que deverá estar subordinada à existência de
interesse público claramente justificado.

No caso em tela, fica evidenciado o interesse público, pois o objeto
da doação será utilizado para a realização de atividades de
assistência social voltadas para menores carentes, com o intuito de
integrá-los no seio da coletividade.

Ressaltamos, entretanto, que esse interesse público deve ser
revestido de garantias. Nesse sentido, é necessário determinar a sua
reversão ao patrimônio do Estado, na hipótese do não-atendimento do
objetivo fixado no prazo de três anos, o que nos leva a apresentar a
Emenda n° 1 à proposição.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 117/2003 com a
Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Acrescente-se o seguinte art. 2 0 , renumerando-se os demais:
"Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.".

Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°379/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em
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epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n°
2.315/2002, tem por objetivo a instituição do Pólo de Desenvolvimento
do Setor da Indústria e do Comércio de Móveis.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

O relator do projeto apresentou requerimento na reunião do dia
241612003, solicitando fosse ele baixado em diligência aos titulares
das Secretarias de Estado da Fazenda e de Desenvolvimento
Econômico para que se manifestassem quanto a sua viabilidade
técnica.

A Secretaria de Estado da Fazenda manifestou-se por meio do
Ofício SEF.GAB.SEC ri0 1.390/2003 e a de Desenvolvimento
Econômico, por meio do Ofício SEDE/GAB n° 554/03.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa à criação, na Microrregião de

Turrnalina, do Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e
Comércio de Móveis, integrado pelos Municípios de Minas Novas,
Chapada do Norte, Capelinha, Itamarandiba, Carbonita, Leme do
Prado, Veredinha e Turmalina. Para estimular o desenvolvimento
econômico e social da região, a proposição prevê, para empresas
industriais e comerciais que ali venham a se instalar e para as que já
se encontram em funcionamento e queiram expandir sua capacidade
produtiva, incentivos e benefícios fiscais, tais como execução, pelo
poder público, de obras de infra-estrutura, elaboração de projetos,
abertura de linhas de crédito com condições especiais, redução da
carga tributária do ICMS para até 12% de alíquota nas operações
internas e concessão de período de carência de dois anos para o
recolhimento desse tributo. Estabelece, ainda, que os benefícios
tributários somente serão concedidos com o cumprimento das
exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal n° 101, de
4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao propor tais medidas, o projeto contraria a ordem jurídico-
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constitucional vigente. Com efeito, invade a seara privativa do
Executivo, consubstanciada nos arts. 153 e 154 da Constituição
mineira, que conferem ao Governador do Estado a prerrogativa de
desencadear o processo legislativo nas matérias relacionadas a
planejamento e orçamento, uma vez que diretrizes, objetivos e metas
da administração pública devem estar previstos no Plano Plurianual
de Ação Governamental, que deve estar em consonância com o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Por outro lado, viola-se,
também, o art. 161, 1, da Constituição Estadual, segundo o qual não
se pode iniciar programa ou projeto não incluído na Lei Orçamentária
Anual.

Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 16, estabelece
que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental
que acarretem aumento da despesa devem estar acompanhados de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes. Determina, também,
que a despesa pretendida seja objeto de dotação específica e
suficiente ou abrangida por crédito genérico, com previsão na Lei
Orçamentária Anual, de maneira a não ultrapassar os limites
estabelecidos para o exercício. Estabelece, outrossim, que iniciativas
dessa natureza deverão estar em conformidade com as diretrizes, os
objetivos, as prioridades e as metas previstos no Plano Plurianual e na
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

No caso de despesas obrigatórias de caráter continuado, a Lei de
Responsabilidade Fiscal impõe, ainda, a comprovação de que a
despesa criada ou aumentada não afeta as metas de resultados
fiscais previstas em seu anexo ( 1° do art. 4 0), devendo seus efeitos
financeiros, nos períodos seguintes, serem compensados pelo
aumento permanente da receita ou pela redução permanente da
despesa.

Quanto à redução da alíquota do ICMS e à concessão de dois anos
de carência para o início do pagamento desse tributo, além de não
atenderem às exigências estabelecidas no art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, afrontam a Constituição Federal,
notadamente o art. 155, § 2 0 , XII, "g".

A proposição esbarra em vedações jurídicas que seu art. 6 0 não
pode elidir. Não é possível uma transferência de responsabilidade
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para o Poder Executivo quanto ao cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal na concessão dos benefícios fiscais
pretendidos. O instrumento de outorga do benefício fiscal é a lei. Ora,
conforme o referido art. 14, é no momento da concessão do benefício
- a edição da lei, e não, depois dela, que suas condições devem estar
satisfeitas. Vê-se, portanto, que é na apreciação do projeto instituidor
do benefício fiscal que o preenchimento dos requisitos de
exeqüibilidade deve ser provado.

Atendendo a diligência requerida pela relatoria da proposição, o
Poder Executivo encaminhou informações parciais acerca de seu
impacto sobre a gestão fiscal do Estado, as quais concluem pela
repercussão negativa das medidas sobre as contas públicas mineiras.
Estudo encaminhado a esta Casa pelo Secretário de Estado da
Fazenda, mediante o Ofício SEF.GAB.SEC n° 1.39012003, contém
estimativa de perda de arrecadação estadual, por ano, com a
aprovação do projeto. Projeta, ainda, os efeitos do postergamento do
pagamento do ICMS. Cumpre salientar que o relatório governamental
considera , apenas pequenas empresas e microempresas em sua
análise. E ressaltado também, no referido documento, que "a
postergação de dois anos do pagamento do ICMS dificultará o
controle fiscal sobre os contribuintes, ou seja, práticas de evasão
fiscal poderão não ser identificadas, devido à falta de
acompanhamento sobre a obrigação tributária periódica principal.
Além disso, o crédito tributário poderá perder o atual benefício de
ordem em concurso de credores, caso o contribuinte entre em
situação de inadimplência". Comprometer-se-ia, com a aprovação da
matéria, o princípio da eficiência, que é o alicerce axiológico da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Ressalte-se que a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico também se posicionou dessa maneira,
realçando, aliás, a inadequação da medida proposta, sob o argumento
da existência de outros mecanismos de fomento e tratamento fiscal
diferenciado que poderiam ser utilizados para se concretizar a
finalidade do projeto de lei em epígrafe.

Perceba-se, ainda, que o inciso III do art. 40 e o art. 50 do projeto
enfocado não se conformam ao direito, já que pretendem conferir ao
Estado membro a prerrogativa de interferir nos negócios da União e
dos municípios.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 379/2003.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°476/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n°
2.104/2002, tem por objetivo a instituição do Pólo de Desenvolvimento
do Setor da Indústria e Comércio de Móveis e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/4/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Turismo, Indústria e
Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber
parecer.

Cabe-nos emitir parecer acerca da juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria.

Este relator apresentou requerimento na reunião do dia 24/6/2003,
solicitando fosse a proposição baixada em diligência aos titulares das
Secretarias da Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, para que
se manifestassem sobre a viabilidade técnica da proposição.

A Secretaria da Fazenda manifestou-se por meio do Ofício
SEF.GAB.SEC.N°1 .390/2003.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico manifestou-se por
meio do Ofício SEDE/GAB/1\10554/2003.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por finalidade a criação de um pólo

de desenvolvimento na Microrregião de Ubá. A proposição almeja,
com as medidas que prevê, direcionar o crescimento socioeconômico
dessa área do Estado. O principal instrumento utilizado é a concessão
de incentivos e benefícios fiscais.

A proposição delimita territorialmente a região a ser beneficiada,
bem como as empresas afetadas pelas ações propostas. Receberiam
incentivos e benefícios fiscais os setores do comércio e da indústria
instalados nos Municípios de Guidoval, Guiricema, Piraúba, Rio
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Pomba, Rodeiro, São Geraldo, Tocantins, Ubá e Visconde do Rio
Branco.

O projeto prevê, ainda, conforme seu art. 3 0 , que o Estado, por
intermédio de órgãos que, pela natureza do trabalho a ser
empreendido, só podem ser do Poder Executivo, forneça às empresas
mencionadas serviços que vão desde a elaboração de estudos de
solo, de terraplenagem, de redes de energia elétrica, de
telecomunicações, de água e esgoto e de drenagem até a abertura de
linhas de crédito, com condições especiais de financiamento.

Vê-se que a proposição ofende a ordem jurídico-constitucional,
interfere nas ações do Executivo e aventura-se no planejamento
estadual, afrontando os arts. 153 e 154 da Constituição mineira, que
estabelecem que a legislação referente a planejamento e orçamento é
de iniciativa privativã do Governador do Estado e que diretrizes,
objetivos e metas da administração pública devem estar previstos no
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, em consonância
com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI. Viola, da
mesma forma, o art. 161, 1, da Constituição Estadual, segundo o qual
não se pode iniciar programa ou projeto não incluído na Lei
Orçamentária Anual, esse é exatamente o intento do projeto de lei
em epígrafe.

Observe-se, ainda, que a Lei Complementar n° 101, de 2000, a Lei
de Responsabilidade Fiscal, no que tange à despesa pública, impõe
rigorosos contornos a serem observados pelo legislador. O art. 16 da
referida lei estabelece que a "criação, expansão ou aperfeiçoamento
de ação governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes" e
que devem estar claras as premissas e a metodologia de cálculo
utilizadas. Obriga, também, que a despesa pretendida seja objeto de
dotação específica e suficiente ou abrangida por crédito genérico, com
previsão na Lei Orçamentária Anual, de maneira a não ultrapassar os
limites estabelecidos para o exercício. Determina, enfim, sua absoluta
conformidade com as diretrizes, os objetivos, as prioridades e as
metas previstos no PPAG e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

No caso de despesas obrigatórias de caráter continuado, é
necessária a comprovação de que a despesa criada ou aumentada
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não afetaria as metas de resultados fiscais previstas no anexo a
que se refere o § 1° do art. 40 da citada lei complementar, devendo
seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados
pelo aumento permanente da receita ou pela redução permanente da
despesa.

O art. 40 do projeto de lei sob análise trata da concessão de
benefícios fiscais para as empresas citadas. Prevê redução das
alíquotas de ICMS incidentes sobre as operações realizadas por
essas empresas e a concessão de dois anos de carência para o início
do pagamento desse tributo. Essa é uma medida que contraria a Lei
de Responsabilidade Fiscal, cujos termos, especialmente os contidos
no art. 14, proíbem a concessão de benefício de natureza tributária do
qual decorra renúncia de receita.

A proposição esbarra em vedações jurídicas que nem mesmo seu
bem-intencionado art. 6 0 pode elidir. Não é possível uma transferência
de responsabilidade para o Poder Executivo quanto ao cumprimento
da Lei de Responsabilidade Fiscal na concessão dos benefícios
fiscais pretendidos. O instrumento de outorga do benefício fiscal é a
lei. Ora, conforme o referido art. 14, é no momento da concessão do
benefício - a edição da lei -, e não depois dela, que suas condições
devem estar satisfeitas. Vê-se, portanto, que é na apreciação do
projeto instituidor do benefício fiscal que os requisitos de
exeqüibilidade devem ser provados.

Cabe destacar, acerca do cumprimento das premissas estabelecidas
na Lei de Responsabilidade Fiscal, que estudos realizados pela
Secretaria da Fazenda, prevendo o impacto financeiro da
implementação do disposto na proposição em tela sobre a
arrecadação do Estado, apontam para insanável dissonância entre a
citada lei complementar e o projeto de lei em estudo.

Verificou-se, com base nos dados disponíveis para os exercícios de
2001 e 2002, que é baixa a perda na arrecadação do ICMS, uma vez
que, atendendo ao princípio da não-cumulatividade do tributo, o
imposto cobrado a menor será neutralizado nas operações
subseqüentes. O postergamento para quitação do crédito tributário,
contudo, será expressivo, atingindo perdas da ordem de
R$2.000.000,00.

Acentue-se, ainda, com base nas informações prestadas pelo Poder
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Executivo às fls. 11 e 25 dos autos, que a proposição é nociva à
eficiência fiscal, atentando contra princípio basilar da administração
pública brasileira, encravado no "caput" do art. 37 da Constituição da
República por força da Emenda à Constituição n° 19, de 1998.
Afirmam técnicos da Secretaria da Fazenda que a postergação de
dois anos do pagamento do ICMS dificultará o controle fiscal sobre os
contribuintes, ou seja, práticas de evasão fiscal poderão não ser
identificadas, devido à falta de acompanhamento sobre a obrigação
tributária periódica principal.

Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por intermédio de
seu Secretário Adjunto, manifestou-se pela não-recomendação do
projeto, alegando que já existem outras políticas aptas a alcançar os
objetivos colimados pela proposição. Ofender-se-ia, com a
implementação do disposto no projeto de lei em epígrafe, o princípio
da razoabilidade, na medida em que seria usado meio inadequado
para atingir o fim almejado.

Perceba-se, ainda, que o inciso III do art. 40 e o art. 5 0 do projeto
enfocado não se conformam ao direito, já que pretendem conferir ao
Estado membro a prerrogativa de interferir nos negócios da União e
dos municípios.

A proposição fere também o art. 155, § 2 0 , VI e XII, da Constituição
da República, já que não se reporta a nenhuma deliberação do
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. A Lei
Complementar n° 24, de 1975, recepcionada pela ordem jurídico-
constitucional inaugurada em outubro de 1988, exige, para a
concessão do benefício fiscal referido no projeto de lei sob comento,
convênio celebrado pela totalidade das unidades federativas
presentes na reunião do CONFAZ convocada para tal fim. E nesse
sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.458-MC/AL.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 476/2003.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°501/2003
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila e decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.251/2002, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Guiricema o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 4/4/2003 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 15/5/2003, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
que se manifestasse sobre a conveniência da proposta, cujo
atendimento se deu mediante a Nota Técnica n° 10/2003.

Fundamentação
Trata o projeto de autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Guiricema o imóvel constituído de terreno com área de
11.750,50M2, doado ao Estado pela Fundação Sara Kubitschek, em
1966, com a finalidade expressa na escritura pública de doação de se
construir o Ginásio de Guiricema.

No entanto, importa salientar que nesse mesmo instrumento de
alienação do imóvel consta textualmente que a doação se fará sem
reserva alguma.

Cabe esclarecer que, solicitada a se manifestar sobre a
conveniência da pretendida transferência de domínio do bem público,
a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão declara-se
favorável à medida, pois ele está ocioso e a Secretaria de Estado da
Educação, a que se encontra vinculado, atualmente não possui
interesse em utilizá-lo.

Na ordem constitucional, há que se ressaltar o estatuído pelo art. 18
da Constituição mineira, que exige a autorização legislativa para a
aquisição onerosa e 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 alienação de tais bens, a autorização legislativa e a
subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.
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A respeito, a proposição estabelece que o imóvel será destinado

à construção de casas populares e será revertido ao patrimônio do
Estado se, decorridos três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for dada tal destinação.

Por fim, esclarecemos que o projeto de lei apresenta impropriedade
no ai. 1 0 por estabelecer como agente donatária a Prefeitura
Municipal de Guiricema e não o município, ente a que o imóvel
efetivamente pode vir a pertencer. Ademais, esse dispositivo, como
também o ai. 20, necessitam de nova redação para ficarem
adequados à técnica legislativa.

Daí por que consideramos oportuno apresentar o Substitutivo n° 1 à
proposição, apresentado ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 501/2003, na
forma do Substitutivo n° 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guiricema 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

Guiricema o imóvel constituído de terreno urbano com área de
11.750,50M2 (onze mil setecentos e cinqüenta vírgula cinqüenta
metros quadrados), situado naquele município e registrado sob o n°
27.215, a lis. 126 do Livro 3-AC, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Visconde do Rio Branco.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se a
construção de casas populares para atender a famílias de baixa
renda.

Ai. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, decorrido o prazo de três anos contados da data de
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no artigo anterior.

Ai. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ai. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo
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Valadares - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°780/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sidinho do Ferrotaco, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo a instituição do pólo de desenvolvimento
"Trilhas do Trem" e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/6/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos
Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cumpre a esta Comissão emitir parecer acerca da juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria, de acordo com o art. 188,
c/c o art. 102, III, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por escopo instituir pólo de

desenvolvimento na região Campos das Vertentes, mediante
incentivos públicos e benefícios fiscais. Pretende-se fomentar as
atividades econômicas de determinada área do Estado, delimitada
territorialmente na proposição, formada pelos Municípios de Bom
Sucesso, Conceição da Barra de Minas, Ibituruna, Nazareno,
Ritápolis, Santa Cruz de Minas, São João Dei Rey e Tiradentes.

A região seria beneficiada com obras de infra-estrutura, e os setores
de hotelaria, comércio e artesanato receberiam outros incentivos e
benefícios fiscais.

O projeto prevê, em seu art. 3 0 , que o Estado - por intermédio de
órgãos que, pela natureza do trabalho a ser empreendido, só podem
ser do Poder Executivo - forneça aos municípios da região, ou às
empresas mencionadas, serviços que vão desde a elaboração de
estudos de solo, de terraplanagem, de redes de energia elétrica, de
telecomunicações, de água e esgoto e de drenagem até a abertura de
linhas de crédito, com condições especiais de financiamento.

Vê-se que a proposição ofende a ordem jurídico-constitucional.
Interfere nas ações do Executivo e no planejamento estadual,
afrontando os arts. 153 e 154 da Constituição mineira, que
estabelecem que a iniciativa para a legislação referente a
planejamento e orçamento é privativa do Governador do Estado e que
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diretrizes, objetivos e metas da administração pública devem estar
previstos no Plano Plüríanual de Ação Governamental - PPAG -, em
consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI. Viola, da mesma forma, o art. 161, 1, da Constituição Estadual,
segundo o qual não se pode iniciar programa ou projeto não incluído
na Lei Orçamentária Anual - LOA -, e este é exatamente o intento do
projeto de lei em epígrafe.

A Lei Complementar n° 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF -, é também afrontada pela proposição. Seu art. 16
estabelece que a "criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhada
de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes", e que devem estar
claras as premissas e a metodologia de cálculo utilizadas. Obriga,
também, que a despesa pretendida seja objeto de dotação especifica
e suficiente ou abrangida por crédito genérico, com previsão na LOA,
de maneira a não ultrapassar os limites estabelecidos para o
exercício. Determina, enfim, sua absoluta conformidade com as
diretrizes, as prioridades, as metas e os objetivos previstos no PPAG
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO.

No caso de despesas obrigatórias de caráter continuado, é
necessária a comprovação de que a despesa criada ou aumentada
não afetaria as metas de resultados fiscais previstas no anexo a que
se refere o § l o do art. 40 da citada lei complementar, devendo seus
efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo
aumento permanente da receita ou pela redução permanente ' da
despesa.

Já o art. 40 da proposição em análise objetiva conceder benefícios
fiscais para as empresas citadas. Prevê redução das alíquotas de
ICMS incidentes sobre as operações realizadas por esses
contribuintes. E uma medida que agride a já mencionada Lei
Complementar, cujo art. 14 proíbe a concessão de benefício de
natureza tributária do qual decorra renúncia de receita.

A proposição esbarra em vedações jurídicas que nem mesmo seu
bem intencionado ai 6. 0 pode elidir. Não é possível uma transferência
de responsabilidade para o Poder Executivo quanto ao cumprimento
da LRF na concessão dos benefícios fiscais pretendidos. O
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instrumento de outorga do benefício fiscal é a lei. Ora, conforme o
referido art. 14, é no momento da concessão do benefício - a edição
da lei -, e não depois dele, que suas condições devem ser atendidas.

Esta Comissão, reiteradas vezes nesta legislatura, firmou
entendimento segundo o qual é na apreciação do projeto instituidor do
benefício fiscal que deve ser evidenciado o preenchimento dos
requisitos exigidos pela legislação complementar federal.

Também o inciso II do ad. 40 e o art. 5 0 do projeto em exame não
estão em conformidade com a ordem jurídica vigente, já que
pretendem conferir ao Estado membro a prerrogativa de interferir nas
atividades da União e dos municípios.

A proposição contraria, ainda, o art. 155, § 2 0 , VI e XII, da
Constituição da República, já que não se reporta a nenhuma
deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.
A Lei Complementar n° 24, de 1975, recepcionada pela ordem
jurídico-constitucional inaugurada em outubro de 1988, exige, para a
concessão do benefício fiscal referido no projeto de lei sob comento,
convênio celebrado pela totalidade das unidades federativas
presentes na reunião do CONFAZ convocada para tal fim. Aponte-se,
a propósito, a posição do Supremo Tribunal Federal:

"Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Cautelar. Lei n° 6.004,
de 14 de abril de 1998, do Estado de Alagoas. Concessão de
Benefícios Fiscais relativos ao ICMS para o setor sucro-alcooleiro.
Alegada violação ao Art. 155, § 2. 0 , XII, g, da Constituição Federal.
Ato normativo que, instituindo benefícios de ICMS sem a prévia e
necessária edição de convênio entre os Estados e o Distrito Federal,
como expressamente revelado pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, contraria o disposto no mencionado dispositivo
constitucional. Medida cautelar deferida, com efeito 'ex tunc'. (ADI
2458-MC/AL - Relator: Mm. limar Galvão Publicação: DJ de 19-12-
2002)".

Roque Antônio Carrazza estabelece que "um dos traços
característicos do ICMS é sua cobrança uniforme, em todo o território
nacional' ("Curso de Direito Constitucional Tributário". 3. a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1991, p. 379). O
estabelecimento unilateral de favor fiscal, como se pretende na
proposição em tela, é ato rechaçado por nosso ordenamento jurídico.
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Impõe-se, neste caso, constatar a dissociação entre os termos da
proposição estudada e as normas jurídicas vigentes.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 780/2003.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.321/2003

Comissão de Constituição e Justiça
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.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 18/12/2003 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 18/3/2004, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
que se manifestasse sobre a conveniência da proposta, cujo
atendimento se deu em 15/4/2004.

Fundamentação
Trata o projeto de autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Divinópolis o imóvel constituído de terreno com área de
10.035,00m 2 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.

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, devemos atentar ao que está prescrito
no art. 17 da Lei Federal n°8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,
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XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da administração pública, que exige, para alienação de tais
bens, a autorização legislativa e a subordinação do contrato ao
atendimento do interesse público.

Cabe esclarecer que, solicitada a manifestar-se sobre a
conveniência da pretendida transferência de domínio do bem público,
a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão declara-se
favorável à medida, uma vez que a Secretaria de Estado da
Educação, à qual encontra-se vinculado o imóvel, entende não haver
impeditivo de natureza técnica em se efetivar a transferência de
domínio ao município, considerando que a Escola Estadual Mata dos
Coqueiros está desativada, que aquele órgão já havia solicitado a
desvinculação do referido imóvel e que se encontra em andamento na
Diretoria Central de Patrimônio Imobiliário, da SEPLAG, Termo de
Permissão de Uso Especial de Imóvel, a ser celebrado entre o Estado
e o Conselho Comunitário Rural da Mata dos Coqueiros.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia, que, no presente
caso, está prevista no art. 2 0 do projeto em questão, que estabelece o
retorno do bem ao patrimônio da entidade doadora se, no termo
avençado, não lhe for dada a destinação prevista.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.321/2003.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gustavo Valadares -

Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.346/2003

Comissão de Constituição e Justiça
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 da Fazenda".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 31/1212003 e republicado em
24/3/2004, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e
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Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "c", do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da matéria.

Fundamentação
Conforme anuncia a ementa da proposição, objetiva-se 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 da Fazenda.

O art. 1° do projeto define os quantitativos de cargos. Assim, haverá
2.100 cargos de provimento efetivo de Especialista em Tributação e
Arrecadação e, igualmente, 2.100 cargos de provimento efetivo de
Auditor Fiscal da Receita Estadual. A estruturação desses aparece no
Anexo 1 do projeto. Segundo informa o Relatório Simplificado sobre
extinção e criação de cargos, da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, não há criação de cargos no Quadro de
Pessoal do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação da Secretaria da Fazenda, de maneira que os
quantitativos citados decorrem da transformação ou da fusão de
cargos já existentes.

O art. 20 remete à definição das atribuições dos cargos para o Anexo
II do projeto, que confere tratamento genérico à matéria, ficando o
devido detalhamento a ser efetivado por meio de decreto, observada a
relação entre o grau de complexidade e o nível em que o servidor
estiver posicionado.

O art. 30 da proposição traz conceitos básicos para a aplicação da
lei. Embora a matéria deva constar em lei complementar, dada a sua
natureza estatutária, segundo o disposto no art. 65, § 1°, da
Constituição do Estado, nada impede seja reproduzida no projeto,
desde que não contrarie a legislação vigente.

Vale lembrar, a propósito, que o Governador do Estado encaminhou
a esta Casa o Projeto de Lei Complementar n° 52/2004, justamente
para adequar o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas
Gerais, Lei n° 869, de 517/52 (recepcionada como lei complementar),
aos conceitos básicos que o projeto em análise estabelece.
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No que diz respeito à ocupação dos cargos previstos no projeto

em questão, exige-sé nível superior de escolaridade, conforme o
Anexo 1. As atribuições se referem, nos termos do art. 40 , a atividades
exclusivas de Estado. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais,
com dedicação exclusiva, salvo a docência, desde que haja
compatibilidade de horário, consoante o ali. 6 0 e seu parágrafo único.

Tais cargos, ademais, deverão ser lotados pela Secretaria da
Fazenda, ou, mais precisamente, pelo titular da referida Pasta,
admitida a cessão de servidor para órgão ou entidade diversa apenas
para a ocupação de cargo de provimento em comissão ou função
gratificada. Nos casos de cessão, fica vedado, expressamente, o
apostilamento. E o que dispõem os arts. 4 0 e 5° do projeto.

O Anexo III do projeto contém todos os cargos de recrutamento
limitado da Secretaria de Estado da Fazenda, determinando os
requisitos para a sua ocupação. A medida merece aplausos, haja vista
que os cargos de recrutamento limitado historicamente têm sido
usados sem nenhum critério que defina as exigências para a sua
ocupação.

O Capítulo II do projeto trata propriamente das carreiras. A sua
Seção 1 contém regras sobre ingresso, fases do concurso público,
instruções que devem constar no edital e exigências para posse. Nada
do que ali se encontra destoa do que já está previsto
constitucionalmente, bem como dos entendimentos jurisprudenciais
acerca da matéria.

Na Seção II do Capítulo II, são previstas as normas de
desenvolvimento na carreira. A progressão e a promoção são as
modalidades de desenvolvimento. Ocorre a primeira quando o
servidor passa de um grau para outro da carreira, dentro de um
mesmo nível. A segunda representa a mudança de nível. Progressão
e promoção seguem regras relativas a periodicidade, posicionamento
dos servidores, contagem de prazo e requisitos para a obtenção dos
benefícios e critérios de desempate, tendo em vista, no último caso,
que a promoção se condiciona à existência de vagas.

Versa o Capítulo III do projeto sobre a implantação e a
administração das carreiras. O art. 19 transforma os atuais cargos
públicos de provimento efetivo de Técnico de Tributos Estaduais II no
de Especialista em Tributação e Arrecadação.
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Por sua vez, o art. 20 transforma os atuais cargos de Agente

Fiscal de Tributos Estaduais e de Fiscal de Tributos Estaduais no de
Auditor Fiscal da Receita Estadual.

O 1° do art. 21 dispõe sobre a extinção de 1.100 cargos de
Técnico de Tributos Estaduais e de 100 cargos de Agente Fiscal de
Tributos Estaduais.

Os arts. 23, 24 e 25 trazem um conjunto de normas que versam
sobre vencimentos e posicionamento dos atuais servidores em vista
da implantação da nova carreira. E importante mencionar que a data
da efetiva entrada em vigor da nova carreira fica dependente de
legislação ulterior, que fixe a correspondente tabela de vencimentos e,
num momento seguinte, de decreto que disponha sobre
posicionamento, segundo os critérios do art. 24.

Releva destacar que o § 3 0 do art. 25 confere natureza de vantagem
pessoal à parcela de remuneração relativa aos adicionais por tempo
de serviço (qüinqüênios) incidentes sobre a Gratificação de Estímulo à
Produtividade Individual no período que vai de 4/6/98, data da entrada
em vigor da Emenda à Constituição n° 19/98, à data de publicação da
Emenda à Constituição do Estado n° 57, de 15/7/2003. Ao que tudo
indica, a intenção é convalidar situações funcionais já constituídas, em
respeito ao princípio jurídico da boa-fé e da lealdade, mesmo porque
incidências futuras estão vedadas pela legislação estadual em vigor.

O art. 26 trata do direito de o servidor optar por permanecer na
antiga carreira. Havendo opção pela nova, considera-se extinto o
cargo anterior. Garante, ainda, que a opção não reduzirá os
quantitativos de cargos fixados no art. 1°. Ademais, ressalva que a
opção não interfere no direito a que se refere o art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, segundo o qual o "servidor e
o militar na ativa na data de publicação desta emenda à Constituição
poderão, por opção expressa e na forma da lei, substituir pelo sistema
de adicional de desempenho a que se refere o art. 31 desta
Constituição as vantagens por tempo de serviço que venham a ter
direito a perceber'.

Em seu parágrafo único, o citado art. 115 estabelece que "fica
mantido o direito aos adicionais por tempo de serviço ao servidor que,
na data de publicação desta emenda à Constituição, seja detentor,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre nomeação
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e exoneração, quando provido em outro cargo de mesma natureza,
desde que o ato de nomeação ocorra até noventa dias após a
exoneração".

Diante disso, poderão surgir quatro distintas situações jurídicas com
relação ao regime dos servidores: 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.

Embora se trate de um quadro não desejável, podendo ocasionar,
no futuro, conflitos no plano da isonomia, vale destacar que a saída
encontrada pelo Poder Executivo, ao assegurar o direito de opção,
além de não encontrar expressa vedação jurídica, tem o mérito de
zelar pela autonomia dos servidores, que não serão obrigados a
aceitar um modelo de carreira do qual possam, eventualmente,
discordar.

O art. 28 do projeto cuida do enquadramento dos inativos,
assegurando-lhes, também, o direito de opção. Não haveria por que
assegurar a opção aos ativos e negá-la aos inativos. A medida se
explica no princípio da isonomia.

Finalmente, o art. 29 traz regra que evita que os servidores de
outros quadros de pessoal do Executivo que ingressarem nas
carreiras em comento sofram prejuízo financeiro em razão da
mudança de cargo. A regra é bem-vinda e soluciona um problema
muito comum na administração pública; todavia, a redação do
dispositivo comporta ligeira alteração, para que tenha maior clareza.

Conclusão
Em face da argumentação aduzida, concluímos pela juridicidade,

pela constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n°
1.346/2003 com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 29 a seguinte redação:
'Art. 29 - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do

Executivo estadual que, mediante concurso público posterior à
publicação desta lei, ingressar em cargo efetivo das carreiras de que
trata esta lei, cuja remuneração, incluídos adicionais, gratificações e
vantagens pessoais, for superior à remuneração do seu novo cargo,
poderá perceber a diferença a título de vantagem pessoal
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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.".

Sala das Comissões, 13 de maio 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° 1.509/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em
epígrafe dá nova redação aos arts. 30, 50 e 60 da Lei n° 13.448, de
10/1/2000, que cria o Memorial de Direitos Humanos.

Publicada em 2/4/2004, a proposição foi distribuída às Comissões
de Constituição e Justiça, de Direitos Humanos e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser analisado
quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, em
conformidade com o .disposto no art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo alterar três artigos da Lei n° 13.448,

de 2000, que cria o Memorial de Direitos Humanos.
A primeira alteração consiste em dar nova redação ao art. 3 0 da lei,

atribuindo competências à Subsecretaria de Direitos Humanos, órgão
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, pasta
diretamente subordinada ao Governador do Estado e resultante da
fusão da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente, da Secretaria de Estado de Esportes e de
parte da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos,
levada a efeito pela Lei Delegada n° 49, de 2003.

A segunda alteração, modificativa do art. 5 0 da citada lei, determina
que as informações constantes no arquivo do extinto Departamento de
Ordem Política e Social - DOPS -, transferidas para o Arquivo Mineiro,
sejam disponibilizadas para o Memorial de Direitos Humanos por meio
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de acesso em rede. Além disso, também os processos referentes
aos pedidos de indenização às vítimas de tortura praticada por agente
do Estado, aos quais se refere a Lei n° 13.187, de 1999, analisados
por comissão especial no âmbito do Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos Humanos - CONEDH -, deverão ser disponibilizados para o
Memorial por meio do acesso em rede.

Por fim, é dada nova redação ao art. 60 da referida lei, excluindo-se
a menção à instalação do Memorial de Direitos Humanos no prédio
ocupado pelo extinto DOPS.

A matéria de que trata o projeto encontra respaldo jurídico-
constitucional no art. 24, VII, da Carta Magna, que estabelece como
competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal a proteção ao patrimônio histórico e cultural.

Além disso, as alterações propostas, com exceção da primeira,
referente ao art. 3° da Lei n° 13.448, de 2000, não integram o elenco
das matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado,
relacionadas no inciso III do art. 66 da Constituição mineira.

No que tange à nova redação proposta para o art. 3 0 da lei
mencionada, fica evidenciada a existência de vício insanável de
iniciativa. Ocorre que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes, bem como sua Subsecretaria, são órgãos da
administração direta do Estado, integrantes da estrutura do Poder
Executivo e diretamente subordinados ao Governador do Estado.
Dessa forma, a criação de cargo e função públicos da administração
direta é matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo,
conforme determina a alínea "b" do inciso III do art. 66 da Carta
Política mineira.

Diante desse fato, apresentamos o Substitutivo n° 1, que admite
apenas as modificações propostas pelo projeto para os arts. 50 e 60 da
Lei n° 13.448, de 2000, excluindo aquela que se refere ao art. 3 0 da
mencionada lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pelajuridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.509/2004 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Modifica os arts. 5 0 e 60 da Lei n° 13.448, de 10 de janeiro de 2000,
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que cria o Memorial de Direitos Humanos.

A Assembléia Legislátiva do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os arts. 50 e 6° da Lei n° 13.448, de 10 de janeiro de 2000,

passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50 - As informações constantes nos arquivos do Departamento

de Ordem Política e Social - DOPS -, extinto pelo art. 15 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, e
transferidas para o Arquivo Mineiro pela Lei n° 10.360, de 1990, ficam
disponibilizadas para o Memorial de Direitos Humanos por meio de
acesso em rede.

Parágrafo único - Aplica-se a disposição do "caput" deste artigo aos
processos referentes aos pedidos de indenização previstos pela Lei n°
13.187, de 1999, analisados por comissão especial no âmbito do
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH.

Art. 60 - Fica declarado patrimônio histórico estadual o acervo do
Memorial de Direitos Humanos, que se instalará em Belo Horizonte.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

-
0 Sr. Presidente despachou, em 13/5/2004, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Carlos Pimenta, dando ciência à Casa do falecimento

do Sr. Mílton Gonçalves Souza, ocorrido em 11/5/2004, em
Varzelândia. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2004

ATAS

ATA DA 21 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 12/5/2004

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

(Ordem do Dia): ia Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discusão e
Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei n

o
s 15, 916 e 1.223/2003; aprovação - Votação de Requerimentos:

Requerimento dos Deputados Rogério Correia e Durval Angelo e das
Deputadas Marília Campos e Jô Moraes; aprovação - Requerimentos
das Comissões de Defesa do Consumidor, de Direitos Humanos, de
Saúde e do Trabalho e dos Deputados André Quintão e Padre João;
aprovação - Requerimento n° 2.308/2004; aprovação com a Emenda
n° 1 - Requerimento n° 2.32912004; aprovação - Requerimento n°
2.422/2004; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento
n° 2.436/2004; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Requerimento n° 2.440/2004; aprovação - 2a Fase: Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
102/2003; requerimento do Deputado Bonifácio Mourão; discurso do
Deputado Leonardo Quintão; inexistência de quórum para votação e
para a continuação dos trabalhos; prejudicialidade do requerimento -
Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Bejani - Alencar da Silveira Jr. - 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 - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar -
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José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonídio Boiiças - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos - Miguel Martini -
Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h5min, a lista de

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

i a Parte
Ata

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

2a Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, em sua V Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

presente reunião os Requerimentos n
o
s 2.169, 2.170, 2.286, 2.287,

2.304 e 2.489/2004, bem como o Projeto de Resolução n° 1.21412003
e os Projetos de Lei n

o
s 26, 313, 810, 1.292, 1.174 e 1.311/2003,

apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.
Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
15/2003, do Deputado Weliton Prado, que assegura aos estudantes
universitários a contagem como jornada de atividade em estágio das
horas-aula ministradas em curso pré-vestibular popular, comunitário
ou similar. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. A sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 916/2003, do
Deputado Adalclever Lopes, que altera a Lei n° 2.081, de 12/1/96, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santana do
Manhuaçu o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 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° 1.223/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Piracema o imóvel que especifica. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 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 dos Deputados Rogério Correia e

Durval Angelo e das Deputadas Marília Campos e Jô Moraes, em que
solicitam seja encaminhada à ONU mensagem solicitando medidas
firmes e urgentes contra as bárbaras e reiteradas ações de tortura
praticadas pelo exército dos Estados Unidos, reivindicando
manifestações e esforços públicos no organismo internacional para
obter a demissão, pelo Governo norte-americano, do Secretário de
Defesa daquele País, Donald Rumsfeld. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
informações ao Diretor de Qualidade do Instituto Nacional de
Metrologia e Qualidade Industrial - INMETRO - sobre o
posicionamento do órgão quanto aos aparelhos eliminadores de ar
fabricados pela empresa Dolphin. 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
encaminhado ofício à sindica do Condomínio do Conjunto Kubitschek,
solicitando-lhe cópia autenticada do Regimento Interno do citado
condomínio e das atas de reuniões dos condôminos. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Saúde, solicitando sela encaminhado
ofício ao Ministro da Saúde, solicitando informações sobre a resposta
da Casa Civil da Presidência da República acerca do documento
enviado pelo Ministério, contendo o projeto de grupo de estudo do
qual fez parte a Profa . Adilza Dode, da UFMG, sobre o possível
impacto na saúde pública decorrente da instalação de Estações de
Rádio-Base para telecomunicações. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão do Trabalho, pedindo seja encaminhado
ofício ao Delegado Regional do Trabalho de Minas Gerais, solicitando
cópia dos relatórios e documentos de fiscalizações realizadas pelos
Auditores Fiscais do Trabalho Erastótenes Gonçalves e João Batista
Soares Lage relativas aos estabelecimentos rurais do Município de
Unaí. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado André Quintão, solicitando informações
ao Presidente da Fundação Nacional de Saúde sobre os convênios
celebrados com o Município de Virgem da Lapa para atendimento de
urgência aos abrigados vítimas de chuvas e para saneamento do
Bairro de Lourdes. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Padre João, solicitando que o Projeto de
Lei n°1.415 seja distribuído à Comissão de Política Agropecuária. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento n° 2.308/2004, do Deputado Laudelino Augusto, que
solicita ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Secretário
de Defesa Social informações atinentes à construção de uma nova
unidade de Centro de Recuperação e Segurança Pública na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, com as especificações que
menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o
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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, aprovado o Requerimento n° 2.308/2004 com a Emenda n°
1. Oficie-se.

Requerimento n° 2.329/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura
Mineira, que solicita à Secretaria de Agricultura e ao IMA informações
sobre a revitalização do Programa de Certificação de Origem e
Qualidade do Café - CERTICAFE. 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° 2.42212004, do Deputado João Bittar, em que
solicita ao Superintendente-Geral da Polícia Civil a relação dos
municípios de Minas Gerais que possuem Delegados de Polícia Civil.
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° 2.422/2004 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 2.436/2004, da Comissão de Administração
Pública, em que solicita ao Presidente do BDMG esclarecimentos
acerca das razões que motivaram a dispensa de licitação do
adjudicatário da Associação Brasileira de Instituições Financeiras. de
Desenvolvimento, cujo extrato de dispensa foi publicado no "Mias
Gerais", na data que menciona. 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°
2.436/2004 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 2.440/2004, da Comissão de Transporte, em que
solicita ao Secretário de Transportes e Obras Públicas informações
sobre a possibilidade da formação de um consórcio para a execução
da pavimentação da MG-760, que liga os Municípios de Timóteo e
São José do Goiabal, e sobre a continuidade da pavimentação da
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MG-232, entre os Municípios de Santana do Paraíso e Braúnas. 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.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à V Fase, a

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°

102/2003, do Deputado Leonardo Quintão, que fixa normas sobre a
realização de concursos públicos destinados a provimento de cargos
ou empregos na Administração Direta e Indireta do Estado. A
Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Bonifácio Mourão, em que solicita o adiamento de
discussão do Projeto de Lei n° 102/2003 por 5 dias. Com a palavra,
para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado Leonardo
Quintão.

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, esse requerimento
refere-se ao Projeto de Lei n° 102/2003. Gostaria de encaminhar pela
derrubada do requerimento do Deputado Bonifácio Mourão, devido à
urgência de mudarmos a política de concursos públicos em Minas
Gerais, pois existe uma máfia instalada em todo o Brasil, e não
apenas neste Estado, para promover concursos públicos e beneficiar
empresas e cursinhos preparatórios.

Assim, eliminaremos essas brechas que beneficiam alguns. Nenhum
concursado torna-se servidor público, e nenhum cidadão também não,
pois o concursado nunca é chamado para tomar posse. Passei por
problemas semelhantes quando era Vereador e, com a Prefeitura e os
concursados, ajudei na fiscalização. No Estado, há pessoas
aguardando ansiosas a nomeação. Entretanto, por causa de liminares
acerca de editais de concursos, provavelmente apenas sonharão em
tornar-se servidores públicos.

Portanto, não podemos adiar a votação desse projeto, já que foi
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discutido em todas as Comissões. Chegou a hora de Minas Gerais
estabelecer a vanguarda na mudança da lei de concursos públicos e
eliminar as brechas que beneficiam pessoas mal-intencionadas, que
requerem liminares na justiça, visando ao adiamento de concursos
públicos. Peço o voto do Bloco PT-PCd013 e do PSDB, do PDT, do
PFL e do PMDB, meu partido, para aprovarmos o projeto em 1 1 turno.
Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para votação e para a continuação dos trabalhos. Em virtude
da falta de quórum para votação, a Presidência declara prejudicado o
requerimento do Deputado Bonifácio Mourão.

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

a reunião extraordinária de amanhã, dia 13, às 9 horas, e convocando
as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária na mesma
data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA lo8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 28 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 4/5/2004
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, Marília Campos, Alencar da Silveira Jr., André Quintão
e Elmiro Nascimento, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater a situação dos 108 funcionários da CEASA-MG que estão
sendo demitidos e a apreciar a matéria constante na pauta.
Prosseguindo, comunica o recebimento de ofícios do Sr. Marcelo
Correia de Moura Baptista, Diretor Coordenador-Geral do Sindicato
Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas
Gerais - SINDIELETRO-MG -, e da Comissão dos Funcionários da
CEASA Pós-1 988, publicados no "Diário do Legislativo" em 29/4/2004.
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
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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° 1.46612004 (relator:
Deputado Alberto Bejani). Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. A Deputada Marília Campos
apresenta requerimento em que solicita seja retirado de pauta o
Requerimento n° 2.679/2004. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei n

o
s 1.073/2003, 1.376, 1.448

e 1.419/2004, este com a Emenda n 0 1; e 1.273/2003 com as
Emendas n

os 1 e 2 (relator: Deputado Alberto Bejani); 1.366, 1.373,
1.414, 1.450, 1.459/2004 (relatora: Deputada Marília Campos); 1.443,
1.452/2004 (relator: • Deputado Alencar da Silveira Júnior), que
receberam parecer por sua aprovação. 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 da Deputada Marília Campos em que
solicita seja ouvido nesta reunião o Sr. Jorge Prado, Diretor do
SINDADOS; seja encaminhado ofício ao Sr. Carlos Calazans,
Delegado Regional do Trabalho de Minas Gerais, solicitando cópia
dos relatórios e documentos de fiscalização realizados pelos auditores
fiscais do trabalho Erastótenes Gonçalves e João Batista Soares Lage
relativos aos estabelecimentos rurais situados no Município de Unaí; e
sejam solicitadas à direção da PRODEMGE informações sobre as
providências tomadas quanto ao pagamento das verbas rescisórias
dos trabalhadores contratados pela CLT sem a realização de concurso
público, considerado nulo de pleno direito pelo Ministério Público do
Trabalho; do Deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita sejam
ouvidos nesta reunião os Srs. Adaílton Nunes, Diretor da Força
Sindical, Rinaldo Hudson de Oliveira Castro, Presidente da Comissão
de Funcionários Pós-1988 e Jacinto Augusto Jardim Leal, orientador
de mercado da CEASA-MG. Submetidos a discussão e a votação, são
aprovados os pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos
457, 1.070, 1.216, 1.217, 1.219, 1.220, 1.225, 1.230, 1.231, 1.232,
1.233, 1.234, 1.241, 1.245, 1.249, 1.251, 1.252, 1.255, 1.264, 1.269,
1.272, 1.287, 1.288, 1.301, 1.303, 1.307, 1.308, 1.315, 1.317, 1.318,
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1.322, 1.323, 1.325, 1.327, 1.332/2003. Registra-se a presença do
Deputado Paulo Piau e da Deputada Lúcia Pacífico, e também dos
Srs. Edson Rezende e Carlos Cateb, respectivamente, Presidente e
Assessor Jurídico da CEASA-MG; Gualter Martins dos Santos,
Presidente da Associação Recreativa e Beneficente dos Empregados
da CEASA-MG; Rogério Fernandes e Adaílton Nunes,
respectivamente, Presidente e Diretor da Força Sindical de Minas
Gerais; Rinaldo Hudson de Oliveira Castro, Presidente da Comissão
de Funcionários Pós-11988; e Jorge Prado, Diretor do SINDADOS-MG,
os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Alencar da Silveira Jr., autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - Elmiro Nascimento - André Quintão -

Alencar da Silveira Jr.
ATA DA 6 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 1 Sa LEGISLATURA, EM 5/5/2004

Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Lúcia Pacífico e Maria Tereza Lara (substituindo esta ao Deputado
Roberto Carvalho, por indicação da Liderança do PT) e os Deputados
Antônio Júlio, Jayro Lessa e Domingos Sávio (substituindo este à
Deputada Vanessa Lucas, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Weliton Prado. Havendo 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 apreciar a matéria constante na
pauta e a debater a questão da quitação dos imóveis financiados em
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virtude da promulgação da Lei Federal n° 10.150, de 21/12/2000; o
índice de reajuste e tabelas de correção aplicadas no saldo devedor e
nas prestações, tendo em vista a aplicação da tabela "price", uma vez
que ela foi banida; e questões atinentes aos contratos de gaveta, sua
legalidade e os valores de referência dos financiamentos. A
Presidente comunica o recebimento de ofício da Perfil Engenharia
Ltda., em que informa o resultado da reunião realizada para
renegociação de débitos em atraso referentes ao Conjunto
Habitacional Recanto da Lagoa, em Pará de Minas. A Presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 931/2003 e informa que
designou a Deputada Vanessa Lucas para relatá-lo, no 2 0 turno.
Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno do Projeto de
Lei n° 982/2003 (relator: Deputado Antônio Júlio). 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 os seguintes requerimentos: do Deputado Paulo
Cesar, solicitando a realização de reunião conjunta desta Comissão
com as Comissões de Assuntos Municipais e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para discutir, em audiência pública, o
fechamento das agências do BEMGE no Estado; do Deputado Chico
Rafael, solicitando a realização de reunião conjunta desta Comissão
com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, com
vistas à definição de regras justas e equânimes para a obtenção, junto
ao DETRAN-MG, de credenciamento para o funcionamento de
clínicas de psicologia e medicina do trânsito, de auto-escolas e de
serviços de despachantes; do Deputado Biel Rocha (2), em que
solicita seja manifestado o apoio desta Comissão à proposta de
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito junto à Câmara dos
Deputados, de iniciativa do Deputado Júlio Delgado, com vistas à
apuraração das irregularidades cometidas na execução do contrato de
concessão de exploração do trecho da BR 040, entre Juiz de Fora e
Rio de Janeiro, pela empresa concessionária - CONCER -; e
solicitando a realização de audiência pública desta Comissão, com
vistas a discutir o inadimplemento de cláusulas contratuais por parte
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da CONCER, uma vez que as tarifas que estão sendo cobradas
dos usuários não correspondem ao equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, bem como a discutir, com a sociedade civil e com o
Ministério Público, uma forma de ressarcimento dos valores
indevidamente pagos; dos Deputados Jayro Lessa, Maria Tereza
Lara, Lúcia Pacífico e Domingos Sávio (2), em que pleiteiam seja
solicitada ao Presidente da COHAB-MG cópia do ofício encaminhado
ao Tesouro Nacional, por via do qual aderiu ao acordo de novação de
dívida do FCVS, com a conseqüente quitação dos contratos dos
mutuários, nos termos da Lei n° 10.150, cópia da ata que autorizou a
COHAB a realizar a operação junto à Caixa Econômica Federal e o
envio, até 30/6/2004, do valor total a ser desembolsado pela COHAB
para dar a quitação a todos os mutuários que têm este direito pela Lei
n° 10.150; e em que solicitam sejam fornecidos a esta Comissão o
valor dos repasses, pelo Tesouro Estadual, à COHAB, nos anos de
2000 a 2003, e a previsão para 2004, 2005 e 2006; a arrecadação a
título de prestações recebidas dos mutuários e a quitação de saldo
devedor, no mesmo período; o valor da operação realizada com a
CEF, para fins da Lei n° 10.150, e o valor do saldo devedor total dos
mutuários com cobertura de FCVS nos contratos; e da Deputada
Maria Tereza Lara, em que solicita seja marcada audiência desta
Comissão com o Governador do Estado, tão logo os documentos
solicitados sejam recebidos. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados. Registra-se a presença dos Srs.
Ronaldo Tadeu Bandeira de Mattos, Gerente Jurídico da COHAB-MG,
representando seu Presidente; Vilza Maria de Alvarenga, Auxiliar
Administrativa da Área do Sistema Financeiro da COHAB-MG; Marx
Fernandes dos Santos, Walter Garcez Mares Júnior e Edênia do
Amparo Fernandes Lopes, respectivamente Gerente de Mercado de
Estado e Municípios, Gerente de Mercado e Gerente da Gerência de
Administração de Crédito de Terceiros - GITER - da Caixa Econômica
Federal; Denilson Aparecido Martins, Presidente da Comissão
Parlamentar de Defesa dos Direitos do Consumidor de Santa Luzia; e
Luiz Mário Giuliani, membro da Comissão de Mutuários de Divinópolis.
A Presidência concede a palavra à Deputada Maria Tereza Lara,
autora do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
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para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2004.
Lúcia Pacífica, Presidente - Vanessa Lucas - Maria Tereza Lara -

Antônio Júlio.
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 51512004

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor Viana, José
Henrique, Mauro Lobo e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Antônio Augusto
Anastasia, Secretário de Planejamento e Gestão; Experidião Izodoro
Afonso Porto, Presidente da Câmara Municipal de Pompéu, e José
Julio Pallone, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da Caixa
Econômica Federal m CEF -, publicados no 'Diário do Legislativo" de
16/4/2004; Francisco das Chagas Lopes, Secretário de Apoio Rural e
Cooperativismo-Substituto - e José Roberto Avelar, Coordenador do
CONSFUNDEF, publicados no "Diário do Legislativo" de 29/4/2004;
Romeu Scarioli, Presidente do BDMG (2); publicados no "Diário do
Legislativo" de dia 23/4 e 1 0/5/2004; Agostinho Patrús, Secretário de
Transportes e Obras Públicas: Fernando Ferraz, Presidente do
Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e Região; publicados,
respectivamente, no "Diário do Legislativo" de 27/4 e 01/5/2004. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
1.576/2004, em turno único, e 521/2003, no 2 0 turno (Deputado

rs
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Ermano Batista); 1.201 e 1.367/2003, no 1 0 turno, e 1.222/2003, no
20 turno (Deputado José Henrique); 1.19912003, no 2 0 turno (Deputado
Chico Simões); 566, 985 e 1.149/2003, no 1 0 turno, e 73712003, no 2°
turno (Deputado Jayro Lessa); 56512003 e 1.053/2004, e Projeto de
Resolução 684/2003, no 1° turno, e Projetos de Lei n os 922/2003, no
20 turno (Deputado Doutor Viana); 1.253 e 1.31 9/2003, no 1 0 turno, e
735 e 1.101/2003, no 20 turno (Deputado Sebastião Helvécio); e
1.265, 1.282/2003 e 1.46612004, no 1° turno, e 736 e 1.23812003, no
20 turno, e Ofício n° 1112004, em turno único (Deputado Mauro Lobo).
Passa-se à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei nos
367/2003 (relator: Deputado Chico Simões); 1.053/2003 na forma do
Substitutivo n° 2 da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia (relator: Deputado Doutor Viana); 1.139/2003 na forma do
Substitutivo n 01 (relator: Deputado Chico Simões); 1.282/2003 (relator:
Deputado Mauro Lobo); 1.319/2003 na forma do Substitutivo n° 1
(relator: Deputado Sebastião Helvécio) e 1.377/2004 com a Emenda
n° 1 (relator: Deputado Doutor Viana), e pela rejeição dos Projetos de
Lei nos 920/2003 (relator: Deputado Chico Simões) e 1.26512003
(relator: Deputado Mauro Lobo). Os Pareceres para o 1° Turno dos
Projetos de Lei n

os 1.466/2004, 1.201 e 1.270/2003 deixam de ser
apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos
respectivos relatores, Deputados Mauro Lobo, José Henrique e
Sebastião Helvécio. Na fase de discussão do parecer do Deputado
Ermano Batista, que conclui pela aprovação, no 1° turno, do Projeto
de Lei n° 758/2003, é adiada a discussão, atendendo-se a
requerimento do Deputado Sebastião Helvécio. O Projeto de Lei n°
566/2003 é baixado em diligência ao autor. Passa-se à 2 a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento n° 2.624/2004 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Chico Simões). O Requerimento n°
2.785/2004 tem sua votação adiada, atendendo-se a requerimento do
Deputado Chico Simões, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
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proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Mauro Lobo, Chico
Simões, Antônio Júlio e Paulo Cesar, em que solicitam reunião
conjunta desta Comissão com a Comissão de Assuntos Municipais
para tratar do fechamento de agências bancárias do Banco ltaú no
Estado, e do Deputado Chico Simões, em que solicita que seja
formulado apelo ao Deputado Mauri Torres, Presidente da Casa, para
que inclua na ordem do dia do Plenário o Projeto de Lei n° 23/2003, e
é rejeitado o requerimento o Deputado Antônio Júlio, em que solicita
reunião conjunta com a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte para tratar do fechamento das agências bancárias do
Banco ltaú no Estado. A seguir, é aprovado o Relatório da Audiência
Pública de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais Referentes
ao 20 e ao 30 Quadrimestres de 2003 Realizada em 31/3/2004, do
Deputado Ermano Batista, transcrito a seguir.

"Este documento tem como objetivo atender ao disposto no
requerimento aprovado em 30/9/2003, que solicita a elaboração de
relatório a ser aprovado por esta Comissão, de forma a explicitar a
posição do Poder Legislativo e a apontar os aspectos positivos
detectados na gestão fiscal do Estado.

O Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária registrou a presença das Sras. Soraia Ghader, Diretora
da Superintendência Central de Orçamento da Secretaria de
Planejamento e Gestão - SEPLAG -, representando o Secretário
Antônio Anastasia, e Maria da Conceição Rezende, Diretora da
Superintendência Central da Contadoria-Geral da Secretaria da
Fazenda - SEF -, representando o Secretário Fuad Noman. Em
seguida, teceu considerações de ordem técnica sobre o cumprimento
das metas fiscais estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF - e, ao final, formulou três perguntas a serem respondidas pelos
convidados.

Com a palavra, a Sra. Maria da Conceição fez uma rápida menção
aos resultados alcançados por Minas Gerais no exercício de 2003,
tendo em vista o esforço do Poder Executivo no âmbito do programa
"choque de gestão". Ressaltou a significativa redução do déficit
orçamentário fiscal, em relação ao exercício anterior, de quase
R$900.000.000,00 para aproximadamente R$102.000.000,00, valor

rÀ



847
este que considera parcialmente os dados das empresas
subvencionadas. Entendemos que o déficit nominal verificado no
exercício reflete o esforço realizado para a obtenção de receitas
adicionais e para a contenção dos gastos em custeio, porém ainda
insuficiente para se alcançar o equilíbrio das contas públicas

Quanto à Receita Corrente Líquida, a representante da SEF apontou
um crescimento nominal de mais de 14% em relação ao exercício de
2002, passando de R$12.500.000.000,00 para R$14.300.000.000,00.
Salientou que a Receita Corrente Líquida reflete exatamente a receita
operacional do Estado, constituída, em sua maior parte, pelos tributos
e transferências, excluídas as receitas sazonais.

No tocante à execução orçamentária da despesa, verificou-se um
crescimento nominal de 3,14% em relação ao montante gasto em
2002, com maior concentração em despesas correntes. Entendemos
que o esforço despendido pelo Governo no controle das despesas
públicas ficou evidenciado em três pontos: a) os gastos com pessoal
(3,6%) refletiram tão-somente o crescimento vegetativo da folha de
pagamento; b) os gastos com custeio cresceram apenas 3,7% contra
uma inflação média de . 9,3% medida pelo IPCA; c) os investimentos
gerais do Estado diminuíram 27,3% em relação a 2002, o que reflete
também as restrições legais para a obtenção de novos
financiamentos.

Em resposta à primeira pergunta, a Sra. Maria da Conceição
reconheceu que as metas estipuladas pela LAF têm metodologias de
cálculo diferentes daquelas estabelecidas no acordo com a União.
Assim, esclareceu que o objetivo do acordo com o Governo Federal é
verificar o alcance dos resultados estabelecidos com base puramente
na geração de receitas próprias do Estado, sem o comprometimento
das receitas das autarquias, fundações e fundos estaduais. A
Secretaria da Fazenda acredita que a maioria das metas pactuadas foi
cumprida. Entretanto, aguarda a missão da Secretaria do Tesouro
Nacional, entre os dias 12 e 14 de maio do corrente, para a
consolidação desses resultados.

Conforme relato da Sra. Maria da Conceição, as seis metas
estabelecidas no Programa para a Reestruturação e Ajuste Fiscal,
firmado com a União, são:

a) dívida financeira sobre a Receita Líquida Real. Considerando que



848
o valor alcançado foi de 3,05 contra um valor pactuado de 3,27,
considera-se cumprida a meta.

b) resultado primário com as receitas da administração direta. O
esforço fiscal realizado em 2003 e a conseqüente obtenção de um
superávit de R$1.157.000.000,00 permitiram a superação da meta
pactuada no acordo estabelecido para 2003, de R$815.000.000,00.

c) despesa com pessoal sobre a Receita Líquida Real. Observa-se
que, para uma meta pactuada de 69,14%, o valor atingido foi de
67,17%. Assim, na visão do Governo do Estado, as três principais
metas estabelecidas no acordo com a União foram cumpridas.

d) receita de arrecadação própria. Da mesma forma que as
anteriores, observa-se um valor atingido de R$13.418.000.000,00 em
comparação com um valor previsto de R$13.313.000.000,00.

e) receita de alienação de ativos. A meta pactuada de
R$60.000.000,00 milhões não foi alcançada no exercício de 2003,
visto que o resultado da venda de ativos totalizou R$27.000.000,00.

f) investimentos em relação à receita líquida real. Contra uma
previsão contratual de 5%, a execução orçamentária revela o
percentual de 3,03%, evidenciando o descumprimento do valor
pactuado.

Em resposta à segunda pergunta, a Sra. Maria da Conceição
informou que o Poder Executivo publicou o demonstrativo do gasto
com pessoal referente ao 3 0 quadrimestre nos termos da Resolução
n° 5, de 2001, do Tribunal de Contas do Estado, ou seja, com a
exclusão dos gastos com inativos e pensionistas. Alegou que, de
acordo com a LRF, os tribunais de contas têm a incumbência de
acompanhar, fiscalizar e emitir a certidão de cumprimento dos índices
dos Estados. Reconhecendo a existência de divergências, a
convidada salientou a redução do comprometimento com pessoal do
Poder Executivo de 61,67%, no exercício de 2002, para 53,65%,
índice ainda acima do determinado pela lei complementar federal
(49%). Nesse sentido, em face da dispersão de critérios e
metodologias de cálculo, esta Comissão entende que a não-adoção
de parâmetros uniformes para o cálculo do índice de
comprometimento das despesas com pessoal em relação à Receita
Corrente Líquida, previsto no art. 169 da Constituição da República,
prejudica a transparência exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal
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e o entendimento por parte da sociedade.

Em resposta à pergunta a ela dirigida, a representante da SEPLAG
informou a inexistência de impactos do disposto na versão atual do
projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional sobre parcerias
público-privadas no limite de endividamento do Estado. Com  relação
às despesas de caráter continuado decorrentes das parcerias a serem
celebradas, discorreu sobre a impossibilidade de avaliar a
repercussão dos gastos no presente momento. Entretanto, afirmou
que as implicações das parcerias nas despesas de caráter continuado
estarão claras no Anexo de Metas Fiscais da lei de diretrizes
orçamentárias, em elaboração, e na proposta orçamentária para o
exercício de 2005, bem como as medidas compensatórias exigidas
pela LRF.

Em conclusão, em que pese a tendência de melhoria dos
indicadores fiscais, especialmente o superávit primário, os números
apresentados demonstram a persistência do desequilíbrio fiscal do
Estado de Minas Gerais, evidenciado pelos sucessivos
descumprimentos dos limites das despesas com pessoal e da dívida
consolidada líquida em relação à Receita Corrente Líquida e da meta
de resultado primário. Resta claro que a obtenção do equilíbrio fiscal
nos futuros exercícios, pré-requisito fundamental para a retomada dos
investimentos públicos do Estado, dependerá, de forma significativa,
da continuidade do esforço para aumento da arrecadação própria do
Estado, em conjunto com um controle rigoroso dos gastos com custeio
e com pessoal.

Finalmente, o Presidente da Comissão de Fiscalização Financefra e
Orçamentária se declarou satisfeito e fez uma avaliação positiva do
encontro, solicitando às convidadas que levassem uma mensagem de
otimismo ao Poder Executivo nas pessoas dos Secretários Antônio
Anastasia e Fuad Noman". 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, 12 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Chico Simões -

Sebastião Helvécio - Doutor Viana - José Henrique - Mauro Lobo.
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,



850
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2 a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 5/5/2004
As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Leonídio Bouças, Sidinho do
Ferrotaco e Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria Resende, 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 matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios do Sr. Geraldo Prudêncio, da
Associação Comunitária Grupo Jovens União São Benedito - Colégio -

solicitando intervenção desta Comissão junto à Secretaria de
Educação para viabilizar a construção da Escola Estadual São João
da Escócia, localizada no Bairro São Benedito, e da Sra. Suzana de
Oliveira Martins, da Superintendência Regional de Ensino da
Metropolitana B, respondendo ao Requerimento n° 1.682/2003.
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° 63412003 na forma do
Substitutivo n° 2, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). 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, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei n os 507/2003 (relator: Deputado
Adalclever Lopes); 1.355/2004 (relatora: Deputada Ana Maria
Resende); 1.37512004 (relator: Deputado Weliton Prado); 1.404/2004
(relatora: Deputada Ana Maria Resende); 1.405/2004 (relator:
Deputado Leonídio Bouças); 1.407/2004 (relator: Deputado Adalclever
Lopes); 1.45812004 (relator : Deputado Sidinho do Ferrotaco);
1.460/2004 (relator: Deputado Leonídio Bouças); 1.461/2004 (relator:
Deputado Weliton Prado). Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos n os 2.751, 2.753, 2.754 e
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2.761/2004. Passa-se à 3 1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Padre João, em que
solicita seja realizada audiência pública desta Comissão para discutir
a segurança do patrimônio histórico do Município de Mariana.
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, 12 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara - Sidinho do

Ferrotaco.
ATA DA 78 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 5/5/2004

As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Cesar, Biel Rocha e a Deputada Maria Olívia, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Maria Olívia, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e a votar proposições da 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, cada um por sua vez, os Requerimentos nos
2.752 e 2.778/2004. 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 requerimentos dos Deputados Paulo Cesar, Biel Rocha e
da Deputada Maria Olívia, em que solicitam seja enviado ofício ao
Presidente da CEMIG com pedido de informações sobre o consumo
anual de energia elétrica na área rural do Estado em comparação com
o consumo total e o consumo específico dos empreendimentos de
turismo rural; Paulo Cesar e BieI Rocha, em que solicitam seja
enviada ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado cópia de
documento apresentado pelo Sr. Gessi Almeida Pereira, da OAB -
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Sub-seção Leopoldina -, na audiência pública desta Comissão
naquele município, no último dia 30 de abril, o qual trata de
desapropriação de um imóvel daquela cidade destinado à construção
do fórum local; Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada
audiência pública desta Comissão para debater as ações do Circuito
das Malhas e a sua importância para o desenvolvimento do Sul de
Minas e seja realizada audiência pública desta Comissão para discutir
o programa FIEMG Exporta Minas - FIEX. 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, 12 de março de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Biel Rocha - Maria Olívia. -

ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15a LEGISLATURA, EM 6/5/2004
Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Arlen Santiago (substituindo este
ao Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do BPSP)
e a Deputada Maria Tereza Lara. 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
nos 1.573, 1.578, 1.581, 1.583 e 1.59412004 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); 1.572, 1.574, 1.586 e 1.593/2004 (relator: Deputado
Leonídio Bouças); 1.585, 1.592 e 1.595/2004 (relator: Deputado
Gustavo Valadares); 1.588/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza
Lara); 1.571, 1580, 1.584 e 1.590/2004 (relator: Deputado Ermano
Batista); 1.582 e 1.589/2004 (relator: Deputado Leonardo Moreira);
1.575, 1.577, 1.579 e 1.591/2004 (relator: Deputado Bonifácio
Mourão). Passa-se à l Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O Presidente informa que continua em
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discussão o parecer do relator, Deputado Leonídio Bouças, o
Projeto de Lei Complementar n° 38/2003, o qual conclui pela
constitucional idade, pela juridicidade e pela legalidade da matéria,
momento em que a Deputada Maria Tereza Lara apresenta um voto
em separado concluindo pela antijuridicidade, pela ilegalidade e pela
inconstitucional idade do Projeto de Lei Complementar n° 38/2003. O
Deputado Ermano Batista apresenta requerimento solicitando o
adiamento da discussão do referido projeto. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento. O Deputado Leonídio Bouças comparece
no recinto. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, no 10
turno, dos Projetos de Lei n os 1.415/2004 na forma do Substitutivo n°
1 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); 1.263/2003 (relator: Deputado
Arlen Santiago, em virtude de redistribuição). Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela antijuridicidade, pela ilegalidade e
pela inconstitucional idade, no 10 turno, do Projeto de Lei n° 552/2003
(relator: Deputado Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição). O
Projeto de Lei n° 1.513/2004 é retirado de pauta por determinação do
Presidente, uma vez que perdeu o prazo na Comissão. O parecer
sobre o Projeto de Lei n° 1.52312004, no 1° turno, deixa de ser
apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator,
Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade
dos Projetos de Lei nos 1.470/2004 (relator: Deputado Bonifácio
Mourão); e 1.567/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares). São
aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos em
diligência ao autor os Projetos de Lei n

o
s 1.515 e 1.56012004 (relator:

Deputado Gustavo Valadares); 1.489/2004 (relatora: Deputada Maria
Tereza Lara); 1.562/2004 (relator: Deputado Ermano Batista); 1.512 e
1.555/2004 (relator: Deputado Leonídio Bouças); 1.482/2004 (relator:
Deputado Gilberto ABramo); 1.545/2004 (relator: Deputado Leonardo
Moreira); 1.490/2004 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); e
convertidos em diligência ao Diretor-Geral do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG os Projetos de Lei nos

MO
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1 .506/2004 (relator: Deputado Leonídio Bouças); 1.492 e
1.553/2004 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.491/2004 (relator:
Deputado Gustavo Valadares); e sendo o Projeto de Lei n° 1.472/2004
convertido em diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão (relator: Deputado Leonardo Moreira). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista - Maria Tereza Lara -

Leonídio Bouças - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares.
ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA isa LEGISLATURA, EM 11/5/2004

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Alberto Bejani, Leonardo Moreira, Rogério
Correia e Zé Maia, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Domingos Sávio, Ermano Batista e
Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado Zé Mala, por indicação
da Liderança do BPSP). Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a se discutir a situação atual dos
órgãos de segurança pública de Minas Gerais, bem como o
financiamento das polícias estaduais, e que serão analisadas a
formação e a atuação dos Conselhos Comunitários de Segurança
Pública - CONSEP5 - da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A
Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofício do Sr. José Antônio Braga, Juiz Corregedor e Diretor do Foro da
Capital, indicando o Juiz de Direito Adilson Lamounier, para
representá-lo na reunião. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados Alberto Bejani em que solicita sejam convidados o
Promotor de Justiça e o Delegado de Polícia de Cataguases para
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prestarem informações sobre o andamento das investigações
sobre crimes de estelionato nas transações com gado na região;
Rogério Correia em que solicita a realização de reunião da Comissão
para se debaterem, em audiência pública, as condições e os
equipamentos usados pelos bombeiros no combate ao incêndio
ocorrido no Mercado Novo de Belo Horizonte. A Presidência destina
essa parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o
assunto objeto da reunião. Registra-se a presença do Procurador de
Justiça Júlio Cézar Gutierez, Coordenador do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias Criminais, de Execução Penal, do
Tribunal do Júri e da Auditoria Militar; do Juiz Adilson Lamounier,
representando o Juiz José Antônio Braga, Corregedor e Diretor do
Foro da Comarca de Belo Horizonte; do Sr. Modesto Marçal,
representante do CONSEP da Pampulha, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. Em seguida, o Presidente, autor do
requerimento que deu origem aos debates, faz suas considerações
iniciais; e logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Leonardo Moreira

- Rogério Correia - Zé Maia.	 -
ATA DA ioa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15-
LEGISLATURA, EM 12/5/2004

Às 9h11 mm, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Mauro Lobo, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Antônio Carlos Andrada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
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Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
Ofícios dos Srs. Marcus Pestana, Secretário da Saúde, e Gilda Fontes
Nicolai, do Serviço Disque Direitos Humanos, da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes, publicados no "Diário do
Legislativo" de 6/5/2004; Antônio de Padova Marchi Júnior,
Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
publicado no "Diário do Legislativo" de 8/5/2004; José Eustáquio
Lucas Pereira, Juiz de Direito da 3S Vara de Tóxicos de Belo
Horizonte, solicitando à Comissão que proceda a inclusão do nome do
réu Ewerton Silva Xavier, filho de Margarida Fernandes de Abreu e
Ewerton Xavier de Abreu, bem como de seus familiares, no programa
de proteção às testemunhas, PROVITA - Programa de Proteção às
Testemunhas, pois eles estão correndo risco de vida; fax do Brasília
Jurídica em que divulga a obra "Crime de Racismo e Anti-Semitismo",
um julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal. O Presidente
dá ciência aos Deputados dos relatórios relativos às visitas realizadas
pela Comissão às cadeias públicas de Poços de Caldas e Andradas.
Passa-se à 31 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos dos Deputados Biel Rocha (2) em que
solicita seja encaminhado ofício à Promotoria de Justiça Criminal da
Comarca de Juiz de Fora, solicitando seu acompanhamento nas
investigações que apuram a denúncia de perseguição e ameaça de
morte contra o fotógrafo do jornal "Panorama", de Juiz de Fora, Sr.
Lique Gávio, que teriam sido cometidos pelo Sr. Nelmerson Pires; e
seja encaminhado ofício ao jornal "Panorama" de Juiz de Fora,
manifestando a solidariedade e o apoio da Comissão a esse jornal e
ao fotógrafo Lique Gávio, em virtude das ameaças por ele sofridas,
quando no exercício de suas atribuições profissionais; Roberto Ramos
em que solicita seja realizada visita da Comissão ao Juiz e ao
Promotor de Justiça da Comarca de Sete Lagoas para solicitar
agilidade em processo que figura como autor o Sr. Sebastião José de
Oliveira; Deputado Durval Angelo (7) em que solicita a realização de
reunião no dia 13/5/2004, às 9 horas, no Teatro desta Casa, com a
participação de representantes de entidades ligadas aos direitos
humanos para a apresentação do Relatório Anual de Atividades da
Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos; sejam convidados para
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essa reunião o Sr. Nédens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral
de Justiça do Estado, e o Sr. Rômulo Ferraz, Procurador de Justiça;
seja realizada audiência pública em Montes Claros, no dia 9/6/2004,
com o objetivo de apurar denúncias referentes à tortura praticada
contra o Sr. Eliezer Mendes Lima, acampado na Fazenda Covancas
(Chico Mendes), localizada na cidade de Campo Azul e sejam
averiguadas outras denúncias da prática de atos violentos cometidos
contra acampados do Movimento dos Sem Terra, em áreas rurais da
região; sejam marcadas visitas da Comissão às cadeias públicas dos
Municípios de Andradas e Poços de Caldas; seja marcada uma
audiência pública da Comissão no Município de Araguari, com o
objetivo de acompanhar as investigações do homicídio praticado
contra a menor Kelly Rayane Cardoso da Silva, ocorrido em
15/11/2003, nessa cidade; seja feito o encaminhamento de pedido ao
Ministério Público do Estado, para que seja proposta medida judicial
com a finalidade de se decretar a desativação imediata do 1° Distrito
Policial de Contagem, localizado na Rua Rodrigues da Cunha, 434, no
Bairro São Joaquim; seja realizada audiência pública no dia
18/5/2004, às 14h30min, nesta Casa, para se debater o laudo da
perícia técnica de balística relativo à operação da Polícia Militar na
Rodovia MG-10, em Vespasiano, a qual culminou na morte da
vendedora Ana Paula Nápolis da Silva e na qual o Sr. Tarcísio Celso
de Castro, Superintendente de Operações da CEMIG foi ferido.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Mauro

Lobo.
ATA DA 68 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158
LEGISLATURA, EM 12/5/2004

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Carlos Pimenta e Neider Moreira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fahim Sawan,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Deputados Ricardo
Duarte (Projeto de Lei n° 1.036/2003) e Carlos Pimenta (Projeto de Lei
n° 1.528/2004). Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente informa
que, tendo sido concedida vista ao Deputado Neider Moreira do
parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.352/2004, no 10 turno, continua em
discussão o parecer. A Presidência suspende a reunião por 5 minutos
para os devidos entendimentos. Submetido a votação, o relator,
Deputado Fahim Sawan, emite seu parecer pela aprovação da
matéria. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
os Projetos de Lei n

o
s 1.44212004 com a Emenda n° 1 (relator:

Deputado Ricardo Duarte); 1.445/2004 (relator: Deputado Fahim
Sawan). Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado orequerimento do Deputado Ricardo Duarte, em
que solicita audiência pública da Comissão de Saúde com o
Secretário de Estado da Fazenda, Sr. Fuad Noman, e com o
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Sr. Antônio Augusto
Junho Anastasia, e com outras autoridades ligadas à área da saúde,
com a finalidade de se discutirem os recentes cortes orçamentárioé na
área da saúde anunciados pelo Governo do Estado em vista da queda
da arrecadação nos primeiros meses de 2004. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, dia 18/5/2004, terça-feira, com a finalidade de se
obterem informações sobre o incidente ocorrido no dia 10/5/2004,
entre as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e o atendimento
móvel de urgência (SAMU), determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Carlos Pimenta - Neider
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Moreira - Célio Moreira.

ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 12/5/2004
Às lOhiOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor Viana, José
Henrique, Mauro Lobo e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, o Deputado Weliton Prado e a
Deputada Marília Campos. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo, 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: ofícos
dos Srs. José Julio Coelho Pallone, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da Caixa Econômica Federal - CEF -; Vera Lúcia Freitas
Luzia, Presidente do Sindicato Varejista de Ituiutaba, e Ruy Soares
Leal, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano da CEF,
publicados, respectivamente, no "Diário do Legislativo" dos dias 6, 7 e
8/5/2004. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
89612003, no 1° turno, para o qual designou como relator o Deputado
Sebastião Helvécio. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. São distribuídos
avulsos dos pareceres dos relatores sobre o Projeto de Lei n°
1.466/2004, que conclui pela aprovação da matéria com as Emendas
n

o
s 1 a 10 (relator: Deputado Mauro Lobo), e sobre o Projeto de Lei n°

1.201/2003, que conclui pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo n° 2 (relator: Deputado José Henrique). Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei nos 521/2003 (relator:
Deputado Ermano Batista); 735/2003 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio); 736/2003 (relator: Deputado Mauro Lobo); 737/2003
(relator: Deputado Jayro Lessa); 1.101/2003 (relator: Deputado
Sebastião Helvécio); 1.199/2003 (relator: Deputado Chico Simões);
1.222/2003 (relator: Deputado José Henrique); 1.23812003 (relator:
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Deputado Mauro Lobo); pela aprovação, na forma do vencido no 1°
turno, dos Projetos de Lei n

o
s 34112003 (relator: Deputado Ermano

Batista) e 922/2003 (relator: Deputado Doutor Viana); e pela
aprovação, no l o turno, dos Projetos de Lei n°5 565/2003 com as
Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a
Emenda n° 3, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
(relator: Deputado Doutor Viana); 985/2003 (relator: Deputado Jayro
Lessa); 1.25312003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião Helvécio),
registrando-se voto contrário do Deputado Jayro Lessa; 1.27012003 na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Saúde (relator: Deputado
Sebastião Helvécio); e 1.36712004 na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Defesa do Consumidor, com as Emendas n os 2 e 3, e
pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado José Henrique); e pela rejeição, no 1° turno, do
Projeto de Lei n° 758/2003 (relator: Deputado Ermano Batista). O
parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.149/2003, no 1 0 turno, deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Jayro Lessa.. O Projeto de Lei n° 1.426/2004 é convertido
em diligência à Secretaria da Fazenda. Passa-se à 28 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação, de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é rejeitado
o Requerimento n° 2.785/2004, registrando-se os votos contrários dos
Deputados Jayro Lessa e Weliton Prado. Passa-se à 38 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Mauro Lobo, em que solicita seja o Projeto
de Lei n° 1.005/2003 convertido em diligência à Secretaria de
Planejamento e Gestão, para que esta se manifeste sobre a
repercussão financeira e orçamentária decorrente da aprovação desse
projeto. São designados relatores, respectivamente, o Deputado Jayro
Lessa para emitir parecer sobre requerimento do Deputado Adalclever
Lopes, em que solicita ao Secretário da Fazenda informações sobre o
contrato firmado entre o Estado e o Banco ltaú, e o Deputado Doutor
Viana, para emitir parecer sobre requerimento dos Deputados Rogério
Correia e Chico Simões, em que solicitam seja realizada audiência
pública desta Comissão para discutir cortes no orçamento do Estado.
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Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamehtares, convoca os membros da Comissão para
as próximas reuniões extraordinárias de hoje, às 20 horas, e amanhã,
às 10 horas, e para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique - Chico Simões - Marília

Campos - Sebastião Helvécio - Doutor Viana - Mauro Lobo.
ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI N° 15.956, EM 12/5/2004
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jó

Moraes e os Deputados Luiz Humberto Carneiro e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Jô Moraes, declara aberta a
reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira
reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina
a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar relator. O
Presidente convida o Deputado Sebastião Helvécio para atuar como
escrutinador. Procedida a apuração dos votos, é eleita para
Presidente a Deputada Jó Moraes e, para Vice-Presidente, o
Deputado Luiz Humberto Carneiro, ambos por unanimidade. A
Deputada Jô Moraes declara empossado como Vice-Presidente o
Deputado Luiz Humberto Carneiro a quem passa a Presidência dos
trabalhos. O Deputado Luiz Humberto Carneiro dá posse a Deputada
Jô Moraes como Presidente e retorna a ela a direção dos trabalhos.
Em seguida, a Deputada Jô Moraes designa o Deputado Luiz
Humberto Carneiro para ser relator da Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da comissão para a reunião
extraordinária a ser realizada amanhã, dia 13, às 9h45min, com a
finalidade de se apreciar o parecer, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Jô Moraes, Presidente - Ivair Nogueira - Ana Maria Resende.
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

MÊS
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ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 12/5/2004

As 15 horas, compárecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Cesar, Maria Olívia e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater em audiência pública o Projeto de Lei n°
1.121/2003 do Deputado Gilberto Abramo, e a apreciar matéria da
Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte
correspondência: fax do Sr. José Botafogo Gonçalves, Embaixador do
Brasil na Argentina, que dispõe sobre matéria de interesse das
indústrias de calçados do Brasil; e Ofício n° 438/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que encaminha expediente do Presidente da
Câmara Municipal de Cambuquira, datado de 30/4/2004. O Presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 1.529/2004, no 1° turno,
para o qual designou relatora a Deputada Maria Olívia. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Biel Rocha, em que
solicita sejam encaminhadas à diretoria da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA - as críticas e sugestões apresentadas
nesta audiência pública, solicitando-lhe repassar cópias ao órgão
regulador do setor de substâncias rteurotóxicas; e George Hilton, em
que solicita seja realizada audiência pública na cidade de Teófilo Otôni
para discutir o Projeto de Lei n° 1.456/2004, de sua autoria. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que
discutirão o Projeto de Lei n° 1.12112003, do Deputado Gilberto
Abramo. Registra-se a presença dos seguintes convidados: Srs.
Sebastião Mariano da Silva, Gerente Técnico Comercial dos Produtos
Químicos Amazonas de Franca, SP, e representante do Presidente
dessa empresa; Martinho Flech, Presidente do Centro Tecnológico de
Calçados, Couros e Afins de Novo Hamburgo, RS; Anísio Lacerda
Oliveira, João Sebastião Neto, Genivaldo José Furtado e Ramon
Alves Amaral, respectivamente, Diretor Financeiro e membros do
Sindicato das Indústrias de Calçado de Nova Serraria; Gilson Geraldo
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Xavier de Oliveira, Presidente do Sindicato das Indústria de
Calçados de Minas Gérais; Viademir Souza e José Flaviano de Meio
Filho, respectivamente, Vice-Presidente e assessor da Associação
Brasileira de Componentes para Couro, Calçado e Artefatos; e Sr.
Gladstone Gripp, médico da Medicina do Trabalho das Indústrias de
Nova Serrana, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados que, cada um por sua vez, fazem suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Antônio Júlio - Roberto

Carvalho.

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

1.477/2004
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Clube dos Protetores dos Pássaros -
CPP -, com sede no Município de Manhumirim.

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 análise, no cumprimento de seu objetivo estatutário,

realiza um trabalho fundamental para o meio ambiente, especialmente
para a proteção da fauna.

Dessa forma, exerce vigilância continua para proteger os pássaros
de danos diretos e indiretos provocados pelo homem.

Promovendo palestras, encontros e seminários, amplia a
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conscientização das pessoas, em particular das crianças e dos
jovens, para assumirem um papel de defensores das várias espécies
ameaçadas de extinção.

No trabalho de divulgação de suas atividades, fica consolidado seu
compromisso com a natureza. Portanto, merece o reconhecimento do
poder público, traduzido na concessão do título de utilidade pública.

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

1.477/2004.
Sala das Comissões, 17 de maio de 2004.
Doutor Ronaldo, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2004

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.505/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe pretende declarar de utilidade pública o Conselho
Comunitário para Desenvolvimento do Município de Carmo da
Cachoeira - CDMC -, com sede nesse município.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitua o ai. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Conselho Comunitário para Desenvolvimento do Município de

Carmo da Cachoeira, sociedade civil de fins filantrópicos, tem como
objetivos, entre outros: congregar órgãos e pessoas interessadas na
melhoria das condições socioeconômicas da comunidade; reunir
recursos materiais, humanos e assistenciais para executar programas
de desenvolvimento; prestigiar e estimular iniciativas que beneficiem
os moradores, participando dos trabalhos realizados.

Assim, a entidade colabora com o poder público para propiciar a
significativa parcela da população de Carmo da Cachoeira melhoria
das condições de vida, pelo que se torna merecedora do pretendido
título declaratório de utilidade pública estadual.

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

1.505/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.52812004

Comissão de Saúde
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Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Hospital e Maternidade Maria
Eulália, com sede no Município de Silvianópolis.

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

Fundamentação
Há mais de meio século, o Hospital e Maternidade Maria Eulália

presta inestimáveis serviços à comunidade de Silvianópolis e região.
Seu caráter beneficente pode ser verificado pelos serviços prestados

a todos aqueles que para ali acorrem em busca de assistência
médica, particularmente as gestantes.

Trabalhando em parceria com as entidades governamentais,
contribui para a harmonia e para o desenvolvimento da região.

Em reconhecimento, o poder público deve conceder a titulação de
utilidade pública à instituição em causa.

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

1.528/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.534/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Morada Nova - Casa da
Criança, com sede no Município de Belo Horizonte.

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, no cumprimento de seu objetivo estatutário,

executa importante trabalho voltado ao atendimento de crianças de 3
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a 13 anos de idade, procurando dar-lhes formação com base em
valores humanísticos e éticos.

Na área educacional elas contam com apoio pedagógico, didático,
psicológico.

Ao promover a consolidação da cidadania para essa parcela
significativa da comunidade, a Morada Nova - Casa da Criança faz por
merecer o reconhecimento oficial pelo seu esforço.

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

1.534/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.35312004
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.353/2004

transforma cargos de provimento em comissão da Secretaria de
Estado de Governo a que se referem o art. 2 0 e o Anexo X do Decreto
n°43.187, de 10/2/2003.

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 102, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.353/2004 tem por objetivo transformar, no

quadro da Secretaria de Estado de Governo, dez cargos de
provimento em comissão de Assistente Auxiliar, código EX-07,
símbolo 8-A, em três cargos de provimento em comissão de Assessor
II, código MG-12, símbolo AD-12. Os cargos em referência constam
no Anexo X do Decreto n° 43.187, de 2003, que dispõe sobre o
Quadro Especial, a identificação e a lotação dos cargos de provimento
em comissão da administração direta do Poder Executivo, de que trata
a Lei Delegada n° 108, de 2003. A transformação de cargos de que se
cogita pressupõe, simultaneamente, a extinção de dez cargos vagos
de Assistente Auxiliar, que exigem nível médio para provimento, e a
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criação de três cargos de Assessor II, os quais somente poderão
ser ocupados por detentores de curso superior.

Conforme se depreende da Lei Delegada n° 108 e do Anexo X do
Decreto n° 43.187, existem atualmente, na administração direta do
Executivo, 684 cargos de Assessor II e 296 cargos de Assistente
Auxiliar. No que tange especificamente à Secretaria de Estado de
Governo, o quantitativo de cargos de Assessor II é de 41, dos quais
13 são de recrutamento amplo e 28, de recrutamento limitado, ao
passo que o total de cargos de Assistente Auxiliar é de 25, sendo 8 de
recrutamento amplo e 17 de recrutamento limitado. Estes só podem
ser ocupados por servidores públicos, enquanto aqueles podem ser
preenchidos por qualquer pessoa, seja servidor, seja cidadão comum,
sem vínculo empregatício com o poder público.

A direção superior do Poder Executivo é exercida pelo Governador
do Estado, com o auxílio dos Secretários de Estado. Na condição de
Chefe da administração pública, compete-lhe propor a modificação da
estrutura organizacional dos órgãos que lhe são subordinados, bem
como a criação e extinção de cargos públicos, no exercício da
discricionariedade política. Esta consiste, em linhas gerais, na
acentuada margem de liberdade de que dispõem determinadas
autoridades para a prática de certos atos ou comportamentos. A
noção básica de discricionariedade, seja na acepção política, seja na
acepção estritamente administrativa, está atrelada, pois, à idéia de
liberdade de ação limitada pela ordem jurídica. Envolve questões de
conveniência e oportunidade da medida adotada, binômio
tradicionalmente utilizado na doutrina para explicar o mérito da
administração. Para determinadas matérias, o ordenamento
constitucional exige do Governador do Estado o disciplinamento
jurídico mediante lei de sua iniciativa, como é o caso em apreço. Em
outras situações, a finalidade pública pode ser alcançada por meio de
atos administrativos normativos, como os decretos e regulamentos, ou
atos concretos de aplicação da lei.

A transformação de cargos públicos na Secretaria de Estado de
Governo, órgão subordinado diretamente ao Chefe do Poder
Executivo, é um dos assuntos que se enquadram na esfera intima de
valoração do Governador do Estado. Conseqüentemente, deve-se
presumir que a alteração proposta visa ao melhor funcionamento da
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administração e ao aperfeiçoamento dos serviços executados pela
referida Pasta, o quê se coaduna com o princípio da eficiência,
explicitamente consagrado no "caput" do art. 37 da Carta Magna. Tal
presunção tem respaldo na extinção de cargos vagos de nível médio e
na criação de cargos que deverão ser ocupados por detentores de
formação superior, o que exige maior qualificação de seus titulares.

Ao examinar os aspectos jurídicos da proposição, a Comissão de
Constituição e Justiça corrigiu os equívocos e as incoerências de
redação legislativa constantes no projeto original, nos termos do
Substitutivo n° 1, com o qual concordamos totalmente.

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

1.35312004 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jô

Moraes - Fábio Avelar.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 50/2004
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei

Complementar n° 50, de 2004, dispõe sobre a elaboração, a alteração
e a consolidação das leis do Estado.

Por decisão da Presidência da Assembléia, proferida em 18/2/2004,
o Projeto de Lei n° 434, de 2003, passou a tramitar como Projeto de
Lei Complementar n° 50, tendo em vista a promulgação da Emenda à
Constituição n° 60, que dispõe que a matéria seja regulada por lei
complementar.

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1 e com as
Emendas n

o
s 1 a 6, vem o projeto a esta Comissão para receber

parecer para o 20 turno de tramitação, nos termos do art. 192, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

Ao final deste parecer, apresentamos a redação do vencido no 1°
turno.

Fundamentação
E de grande importância para o Estado o projeto de lei
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complementar que chega a esta Comissão para receber parecer no
20 turno de tramitação. Após alguns anos de debates e estudos,
finalmente esta Casa, em diálogo com o Poder Executivo, conseguiu
chegar a um texto adequado para orientar o trabalho de elaboração,
alteração e consolidação das leis estaduais.

O projeto foi originalmente apresentado em 1998 pelo Deputado
Sebastião Navarro Vieira. Arquivado em 1999, com o encerramento
da legislatura, foi desarquivado nesse mesmo ano, a pedido do autor.
Não tendo sido apreciado até o final de 2002, foi novamente
arquivado, para ressurgir em 2003, após novo pedido de
desarquivamento do mesmo Deputado. Aprovado pela Casa,
poderemos vê-lo transformado em lei.

A longa permanência do projeto na Casa deveu-se não
propriamente à.falta de interesse em levar a matéria adiante, mas sim
às dificuldades de obter um arranjo técnico-político que viabilizasse a
sua aprovação.

O projeto original, na versão desarquivada em 2003, assim como o
que se aprovou em 1° turno, contém três tipos de normas: as diretrizes
de redação, as regras de padronização e os procedimentos de
consolidação de leis. Tal distinção, que inexiste na lei congênere de
âmbito federal, a Lei Complementar n°95, de 1998, determina o modo
como o projeto é configurado e destaca a autonomia do Estado na
regulação da matéria.

As normas que tratam da elaboração das leis e, particularmente, as
que se referem à redação legal constituem diretrizes oferecidas ao
redator para a construção dos textos legislativos e são o resultado de
uma experiência peculiar (um modo-de-fazer único e intransferível) da
Assembléia Legislativa.

Em relação às normas de padronização das leis, o projeto mantém,
em linhas gerais, pela conveniência de integração do sistema legal, as
mesmas regras adotadas para as leis federais pela Lei Complementar
n° 95, que, aliás, se deduz terem sido extraídas da própria
configuração da Constituição da República. Trata-se aqui dos padrões
gráficos do texto legal, objetivamente estabelecidos para o legislador.
Não se pode falar, nesse caso, ao contrário da fórmula apresentada
na lei federal, em princípio ou diretriz de técnica legislativa, mas sim
em mera convenção gráfica, que inclui caracteres e tipos de letras,
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uso de abreviaturas e configuração de texto.

As normas sobre consolidação, por sua vez, procuram atender às
peculiaridades do Estado e aos problemas específicos de sua
legislação. A matéria é complexa: envolve, além dos aspectos
jurídicos e de técnica legislativa, que compreendem a interpretação, a
vigência e a revogação das leis, também questões de articulação
política e de administração de recursos humanos e tecnológicos.

O projeto original concebia a consolidação de leis, em síntese, como
a sistematização de textos esparsos tratando da mesma matéria,
podendo resultar em codificação. Determinava a criação de grupo
político-governamental para conduzir o trabalho de um grupo técnico
na elaboração, em etapas, por temas, de anteprojetos a serem
submetidos ao trâmite parlamentar.

O substitutivo aprovado em V turno, acrescido de emendas,
aprimorou os capítulos referentes à elaboração e à alteração das leis
e modificou a proposta de consolidação do projeto original, supondo o
seguinte:

a) uma consolidação que admite rearranjos no texto (estrutura e
vocabulário) não pode ser feita sem inovação. Nesses termos, seria
impossível consolidar sem inovar;

b) não há necessidade de sistematizar toda a legislação estadual.
Deve-se definir caso a caso o que é preciso fazer;

c) não se pode restringir nem conter o processo legislativo: as leis
são dinâmicas, renovam-se, mudam. Nenhuma consolidação pode
pretender engessar essa atividade;

d) a principal necessidade daquele que lida com leis é o acesso fácil
e seguro aos textos atualizados (alterações expressas) das leis, ou
seja: deve-se oferecer ao cidadão, antes de qualquer tentativa de
sistematização de leis esparsas, o texto da lei contendo as alterações
expressas feitas por leis novas.

O projeto original não incorporou em seu texto a previsão de um
banco de leis atualizadas, o que deveria ser o principal foco do
investimento do Estado. Banco completo, contendo o texto atualizado
das leis e também o das leis originais, imediatamente acessíveis ao
cidadão, a exemplo do que ocorre hoje com o texto da Constituição do
Estado na página da Assembléia na Internet, sem risco de
desconhecimento de alterações expressas. Tal tarefa, que, no

ri



872
substitutivo com emendas - que corresponde ao vencido -, é
chamada de atualização, empreendida em conjunto pelos Poderes,
consistiria, ela própria, em uma vertente da consolidação de leis.

A sistematização, em texto único, de leis esparsas versando sobre
matéria determinada é apresentada, no vencido, como uma outra
vertente da atividade genérica de consolidação. E operação realizável
diante de demanda concreta, sujeita a análise técnica de viabilidade,
de acordo com as conveniências do Estado, e não como estratégia de
exaurir o ordenamento.

Nos termos do vencido, sistematizar textos é procedimento que vai
além da mera atualização, porque supõe fusão de dispositivos,
supressão deles, deslocamentos, interpretação de normas. Não
escapa à possibilidade de inovação. E exatamente por esse motivo
que os textos resultantes do trabalho de sistematização
transformaram-se, segundo a proposta do vencido, em projetos a
serem submetidos à apreciação parlamentar.

A esta altura da tramitação, concordamos, de modo geral, com a
proposta registrada no vencido no l o turno. Após reflexão conjunta
com representantes técnicos do Poder Executivo, especialmente da
Advocacia-Geral do Estado, verificamos que alguns tópicos do projeto
ainda podiam ser aprimorados, lapidando o texto aprovado no 1"
turno. Trata-se de pequenos ajustes e acréscimos, que propomos por
meio das Emendas nos 1 a 9. Merece destaque a Emenda n° 7, que,
mantendo o entendimento sobre consolidação expresso no vencido (a
consolidação abrange os trabalhos de atualização e de
sistematização), por um lado reafirma que a prioridade do Estado é
facilitar o acesso do cidadão à consulta dos textos atualizados das leis
por meio eletrônico e, por outro lado, procura simplificar ainda mais as
ações de sistematização de leis esparsas, dando mais espaço para a
conveniência técnico-política de tratar cada matéria.

A lei complementar será um marco para a política de legislação do
Estado, e a sua aplicação exige a sintonia entre os órgãos do
Legislativo e do Executivo, responsáveis pela preparação de projetos
de lei que são submetidos à apreciação parlamentar. Parece que
agora conseguimos chegar a um bom entendimento, e, após a sanção
da proposição pelo Governador, teremos um estatuto básico da
elaboração legislativa no Estado, útil para quem redige as leis e para
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quem as organiza e sistematiza, o qual facilitará ainda a tarefa de
quem as aplica e de quem fiscaliza a sua aplicação.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar n° 50/2004 na forma do vencido no 1° turno, com as
seguintes Emendas n°5 1 a 9.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no parágrafo único do art. 1, a expressão "demais

atos regulamentares" por "demais atos normativos".
EMENDA N°2

Dê-se ao inciso III do § 1 0 do art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - .....................
§1°- .........................
III - o preâmbulo, que enunciará a promulgação da lei pela

autoridade competente e, quando necessário, o fundamento legal do
ato, adotando-se, como fórmula básica, a seguinte: "O povo do Estado
de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu
nome, promulgo a seguinte lei:

EMENDA N°3
Dê-se ao § 30 do art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - ......................

§ 30 - O fecho conterá o local e a data da lei, bem como a indicação
do número de anos decorridos desde a Inconfidência Mineira,
contados a partir do ano de 1789, seguida da assinatura da autoridade
competente.".

EMENDA N°4
Acrescente-se ao art. 13 o seguinte parágrafo único e, ao final do

inciso III do art. 18, a expressão que segue:
"Art. 13- ........................
Parágrafo único - Na publicação da lei alterada, os dispositivos que

tenham sido objeto de alteração serão seguidos da identificação da lei
que os alterou e do procedimento utilizado, nos termos deste artigo.

Art. 18- ........................
III - (...) observado o disposto no parágrafo único do art. 13.".

EMENDA N°5
Substitua-se no inciso 11 do art. 17 o termo "reunião" por "unificação".

L^J Â0
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EMENDA N°6

Acrescente-se ao artlB o seguinte inciso IV:
"Art. 18- ........................
IV - a organização temática da legislação estadual.".

EMENDA N°7
Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:
"Art. 19 - As ações destinadas à sistematização das leis ficarão a

cargo do grupo coordenador a ser constituído pelos Poderes
Legislativo e Executivo e integrado por um representante de cada um
desses Poderes, e igual número de suplentes, ao qual caberá:

- selecionar matérias a serem objeto de sistematização;
II - constituir, em função das matérias selecionadas, grupos de

trabalho para proceder a estudo técnico preliminar e, se for o caso,
elaborar anteprojeto de lei de sistematização ou de codificação.

§ V - Quando a matéria a ser consolidada for da competência do
Poder Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, os
respectivos titulares indicarão representantes para participar dos
grupos de trabalho previstos no inciso II deste artigo, assegurada a
paridade na representação.

§ 2° - O anteprojeto de lei de sistematização ou de codificação a que
se refere o inciso II deste artigo será encaminhado, por intermédio do
grupo coordenador, ao Chefe do Poder que detenha a prerrogativa de
iniciativa da matéria ou, obedecida a mesma condição, ao Procurador-
Geral de Justiça ou ao Presidente do Tribunal de Contas.".

EMENDA N°8
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - O convênio a que se refere o art. 18 será celebrado no

prazo de sessenta dias contados do início da vigência desta lei.".
EMENDA N°9

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - O grupo coordenador de que trata o ali. 19 será constituído

no prazo de sessenta dias contados do início da vigência desta lei.".
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Jô Moraes -

Dalmo Ribeiro Silva.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 50/2004
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Dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis

do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1° - A elaboração, a alteração e a consolidação das leis do
Estado obedecerão ao disposto nesta lei.

Parágrafo único - As disposições desta lei aplicam-se ainda, no que
couber, às resoluções da Assembléia Legislativa, bem como aos
decretos e aos demais atos regulamentares expedidos por órgão de
qualquer dos Poderes do Estado.

Art. 20 - As leis, ordinárias, complementares ou delegadas, terão
numeração seqüencial, correspondente à respectiva série iniciada no
ano de 1947.

Capítulo II
Da Elaboração das Leis

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 30 - Na elaboração da lei, serão observados os seguintes
princípios:

- cada lei tratará de um único objeto, não sendo admitida matéria a
ele não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão;

II - a lei tratará de seu objeto de forma completa, de modo a evitar
lacunas que dificultem a sua aplicação, ressalvada a disciplina própria
de decreto;

III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão
específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da
área respectiva;

IV - o mesmo objeto não poderá ser disciplinado por mais de uma
lei, exceto quando a subseqüente se destine a complementar lei
considerada básica, vinculando-se a ela por remissão expressa;

V - o início da vigência da lei será indicado de forma expressa,
garantindo-se, quando se fizer necessário, prazo para que dela se
tenha amplo conhecimento;

VI - a cláusula de revogação só será usada para indicar revogação
expressa de lei ou dispositivo determinado.

Seção II
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Da Estruturação

Art. 40 - São partes constitutivas da lei o cabeçalho, o texto
normativo e o fecho.

§ 1° - O cabeçalho, destinado à identificação da lei, conterá:
- a epígrafe, que indicará a espécie normativa, o respectivo

número e a data de promulgação da lei;
II - a ementa, que descreverá sucintamente o objeto da lei;
III - o preâmbulo, que enunciará a sanção ou apromulgação da lei

pela autoridade competente, bem como o fundamento legal do ato,
quando necessário.

§ 20 - O texto normativo conterá os artigos da lei, os quais serão
ordenados com a observância dos seguintes preceitos:

- os artigos iniciais fixarão o objeto e o âmbito de aplicação da lei
e, quando houver, os princípios e as diretrizes reguladores da matéria;

II - na seqüência dos artigos iniciais, serão estabelecidas as
disposições permanentes correspondentes ao objeto da lei;

III - os artigos finais conterão as normas relativas à implementação
das disposições permanentes, as de caráter transitório e as de
vigência e revogação, quando houver.

§ 3 0 - O fecho conterá a data da lei e a assinatura da autoridade que
a promulgou.

Seção III
Da Articulação

Art. 50 -. A articulação e a divisão do texto normativo se farão de
acordo com a natureza, a extensão e a complexidade da matéria,
observadas a unidade do critério adotado e a compatibilidade entre os
preceitos instituídos.

Art. 6 0 - O artigo é a unidade básica de estruturação do texto legal.
Parágrafo único - Cada artigo tratará de um único assunto, podendo

desdobrar-se em parágrafos, incisos, alíneas e itens, observado o
seguinte:

- o parágrafo constitui dispositivo próprio para ressalva, extensão
ou complemento de preceito enunciado no artigo;

II - os incisos, as alíneas e os itens constituem dispositivos de
enumeração, articulados da seguinte forma:

a) os incisos se vinculam ao "caput" do artigo ou a parágrafo;
b) as alíneas se vinculam a inciso;
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c) os itens se vinculam a alínea.
Art. 7 0 - A articulação do texto normativo se fará com a observância

do seguinte:
- o agrupamento de artigos constituirá o capitulo, o capítulo poderá

dividir-se em seções, e estas, em subseções;
II - o agrupamento de capítulos constituirá o título, o de títulos, o

livro, e o de livros, a parte.
Parágrafo único - Os agrupamentos previstos nos incisos deste

artigo poderão constituir disposições preliminares, gerais, transitórias
ou finais, conforme necessário.

Seção IV
Da Redação

Art. 80 - A redação do texto legal buscará a clareza e a precisão.
Art. 9° - São atributos do texto legal a concisão, a simplicidade, a

uniformidade e a imperatividade, devendo-se observar, para sua
obtenção, as seguintes diretrizes:

- no que se refere à concisão:
a) usar frases e períodos sucintos, evitando construções

explicativas, justificativas ou exemplificativas;
b) evitar o emprego de adjetivos e advérbios dispensáveis;
II - no que se refere à simplicidade:
a) dar preferência às orações na ordem direta;
b) dar preferência às orações e expressões na forma positiva;
c) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo

quando for necessário o emprego de nomenclatura técnica própria da
área em que se esteja legislando;

III - no que se refere à uniformidade:
a) expressar a mesma idéia, quando repetida no texto, por meio das

mesmas palavras, evitando o emprego de sinônimos;
b) empregar palavras e expressões que tenham o mesmo sentido na

maior parte do território estadual, evitando o uso de termos locais ou
regionais;

c) buscar a uniformidade do tempo e do modo verbais;
d) buscar o paralelismo entre as disposições dos incisos, das

alíneas e dos itens constantes da mesma enumeração;
e) evitar o emprego de palavra, expressão ou construção que confira

ambigüidade ao texto;
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IV - no que se refere à imperatividade:
a) dar preferência ao presente do indicativo e ao futuro do presente

do indicativo;
b) evitar o uso de expressão que denote obrigatoriedade com

propósito meramente enfático.
Art. 10 - A reprodução de dispositivo da Constituição da República

ou da Constituição do Estado em lei estadual somente se fará para
garantir a coesão do texto legal e a sua integração ao ordenamento.

Art. 11 - A remissão, na lei, a dispositivo de outro ato normativo
incluirá, sempre que possível, a explicitação do conteúdo do preceito
referido.

Seção V
Da Padronização

Art. 12 - Serão adotados no texto legal os seguintes padrões
gráficos:

- a epígrafe da lei será grafada em caracteres maiúsculos;
II - a ementa será alinhada à direita, sem parágrafo;
III - os artigos serão indicados pela abreviatura "Art.", seguida de

numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste;
IV - os parágrafos serão indicados pelo sinal "o", seguido de

numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se,
no caso de haver apenas um parágrafo, a expressão "Parágrafo
único";

V - os incisos serão representados por algarismos romanos, as
alíneas, por letras minúsculas, os itens, por algarismos arábicos;

VI - os capítulos, títulos, livros e as partes serão epigrafados em
caracteres maiúsculos e identificados por algarismos romanos, sendo
as subdivisões em partes expressas em numeral ordinal, por extenso;

VII - as subseções e as seções serão epigrafadas em caracteres
minúsculos, com iniciais maiúsculas e recurso de realce, e
identificadas por algarismos romanos;

VIII - os numerais serão grafados por extenso, e as unidades de
medida e as monetárias serão grafadas na forma numérica, seguida
da forma por extenso entre parênteses;

IX - a primeira referência a sigla no texto da lei será antecedida da
explicitação do nome que ela designa.

Capítulo 111
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Da Alteração das Leis

Art. 13 - A alteração de lei poderá ser feita mediante:
- atribuição de nova redação a dispositivos;

II— acréscimo de dispositivos;
III - revogação de dispositivos.
Art. 14 - Quando a complexidade da alteração o exigir, será dada

nova redação a todo o texto, revogando-se integralmente a lei
modificada.,

Art. 15— E vedado modificar a numeração de artigos da lei alterada,
bem como de seções, subseções, capítulos, títulos, livros e partes.

§ 10 - No caso de acréscimo entre dois artigos, será utilizado o
número do artigo anterior, seguido de letra maiúscula, observada a
ordem alfabética na seqüência dos acréscimos ao mesmo artigo.

§ 2° - Quando o acréscimo for feito antes do artigo inicial de
subdivisão da lei, será utilizado o número desse artigo, seguido da
letra, na ordem prevista no parágrafo anterior.

Art. 16 - E vedado o aproveitamento de número ou de letra de
dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça do Estado ou cuja
execução tenha sido suspensa pela Assembléia Legislativa, nos
termos do inciso XXIX do art. 62 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - Nas publicações da lei alterada, o número de
dispositivo que se encontre em um dos casos previstos no "caput"
será seguido da expressão que designe a situação correspondente.

Capitulo IV
Da Consolidação das Leis

Art. 17 - Os Poderes Executivo e Legislativo promoverão, mediante
cooperação mútua, a consolidação das leis estaduais, com o objetivo
de facilitar a sua consulta, leitura e interpretação.

Parágrafo único - A consolidação será feita por meio dos seguintes
procedimentos:

- atualização de leis, mediante a manutenção de banco atualizado
da legislação estadual;

II - sistematização de leis, que consistirá na reunião de leis esparsas
versando sobre a mesma matéria, podendo resultar em codificação.

Art. 18 - A Assembléia Legislativa e o Poder Executivo manterão,
mediante convênio, para fins de atualização, banco informatizado das
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leis estaduais, acessível à população por meio da Internet.

§ 1° - O banco conterá, nos termos a serem definidos em
regulamento próprio:

- o texto atualizado da Constituição do Estado e das leis estaduais;
II - o texto original das leis alteradas;
III - as notas, remissões e informações úteis ao entendimento da

legislação.
§ 2° - A atualização dos textos das leis estaduais no banco de que

trata este artigo se fará mediante a incorporação de alterações
expressas determinadas por lei nova ou em função de decisão
definitiva do Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal
relativa a ação direta de inconstitucionalidade.

Art. 19 - O Governador do Estado e o Presidente da Assembléia
Legislativa designarão grupo coordenador das ações destinadas à
sistematização das leis, composto por um representante de cada um
dos respectivos Poderes e igual número de suplentes, ao qual caberá:

- receber proposta de sistematização feita por órgão ou entidade
estadual ou por associação civil;

II - selecionar matérias a serem objeto de sistematização;
III - constituir grupo de trabalho para, após proceder a estudo técnico

preliminar, elaborar anteprojeto de lei de sistematização sobre matéria
determinada.

§ 1° - O grupo de trabalho a que se refere este artigo será composto
por servidores ou consultores dos Poderes, podendo a sua
coordenação ser atribuída a servidor ou a agente político do Estado.

§ 20 - O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso III conterá:
- o texto dos dispositivos examinados;

II - a indicação sobre a situação de vigência ou de revogação
expressa ou tácita dos dispositivos, com menção do dispositivo
constitucional ou legal revogatório;

III - conclusão fundamentada sobre a viabilidade e a necessidade
de se proceder à sistematização da matéria;

IV - a recomendação, quando for o caso, de preparação de
coletânea temática da matéria, para publicação.

§ 3 0 - Se o estudo técnico preliminar concluir pela sistematização, o
grupo de trabalho elaborará o respectivo anteprojeto no prazo definido
em ato administrativo.
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§ 40 - Concluído o trabalho a que se refere o parágrafo anterior,

o grupo de trabalho encaminhará, por intermédio do grupo
coordenador a que se refere o "caput" o anteprojeto de lei de
sistematização ou, quando for o caso, de codificação, ao Chefe do
Poder Executivo ou ao do Poder Legislativo, conforme sejam as
matérias de iniciativa, respectivamente, do Governador do Estado ou
de Deputado ou comissão da Assembléia Legislativa.

Art. 20 - Para facilitar a aplicação desta lei, os Poderes Legislativo e
Executivo promoverão a aproximação, o intercâmbio e a cooperação
técnica entre servidores dos dois Poderes.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua
publicação.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 842/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe tem

por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Divinópolis o imóvel que especifica.

O projeto de lei foi aprovado no 10 turno, com a Emenda n° 1,
apresentada em Plenário pelo Deputado Paulo Cesar.

Em decorrência de requerimento formulado pelo Deputado
Domingos Sávio e aprovado em 29/4/2004, com fundamento no art.
183 do Regimento Interno, a proposição foi distribuída a esta
Comissão, a quem compete emitir parecer para o 2 0 turno, nos termos
do ar[. 189:

Em cumprimento ao disposto no § P do mesmo dispositivo
regimental, este parecer contém, em apêndice, a redação do vencido.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição consiste de terreno urbano com área

de 4.285,58m2, situado no Município de Divinópolis e registrado sob o
n° 36.380 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
do mesmo município.

De acordo com o projeto, na forma apresentada, é dada ao imóvel
ceda destinação, conforme veremos adiante, sendo que ele será
revertido ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos
contados da lavratura de escritura de doação, não lhe tiver sido dada
a destinação prevista na futura lei.
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Cabe esclarecer que toda alienação de bem de propriedade do

Estado deve ser feita com observância simultânea do disposto no art.
18 da Constituição mineira e no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de
1993, segundo os quais tal ato depende de prévia autorização
legislativa, observado o interesse público justificado.

A respeito dessa exigência legal, lembramos que a proposição, em
sua forma original, estabelece como fim a ser dado ao imóvel a
construção de uma escola municipal e que, em virtude do acolhimento
da Emenda n° 1, ficou estabelecida destinação diversa, a saber, a
construção de uma área de lazer, uma vez que já havia sido
construída na região unidade escolar para atender à demanda.

Contudo, representantes de associações dos Bairros Danilo Passos
1 e Danilo Passos II entendem que essa destinação é um tanto vaga e
abrangente, por isso mesmo sugerem seja a área em questão
destinada a construção de praça pública.

Por considerar pertinente a argumentação apresentada e
aquiescendo à sugestão, este relator entende por bem apresentar a
Emenda n° 1 ao vencido, a ser formalizada na parte conclusiva deste
parecer.

No que tange ao exame dos aspectos financeiro e orçamentário que
envolvem a proposta de lei alienando bem público, lembramos que o
art. 20 da Lei 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, prevê a
necessidade de autorização legislativa para a movimentação dos
valores pertencentes ao ativo permanente do Estado.

Ainda sob o mesmo enfoque de apreciação, reiteramos o afirmado
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária de que a
pretendida doação não acarreta despesa para o erário e, portanto,
não altera a execução da lei orçamentária do Estado.

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

842/2003 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno com a Emenda
n° 1, nos termos que se seguem.

EMENDA N° 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 10  seguinte redação:
"Art. 1° -



Parágrafo único - O imóvel de que trata
construção de praça pública.".

Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jô

Dalmo Ribeiro Silva.
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esta lei destina-se à

Moraes - Fábio Avelar -

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 842/2003

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Divinópolis o imóvel constituído de um terreno com área de
4.185,58m2 (quatro mil cento e oitenta e cinco metros e cinqüenta e
oito centímetros quadrados), situado na Rua Rafael Santos, s/n°,
nesse município, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Divinópolis, sob o n° 36.380, Livro 2, em 7 de outubro de
1985.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à
construção de uma área de lazer.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de três anos, contados da lavratura de escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do
art. V.

Ad. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2004

ATAS

ATA DA 348 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA•
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 18/5/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: 1 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 211/2004
(encaminha o Projeto de Lei n° 1.640/2004) e Ofício n° 8/2004, ambos
do Governador do Estado - Ofícios - 2 8 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à Constituição
n

o
s 75 e 76/2004 - Projetos de Lei n os 1.641 a 1.654/2004 -

Requerimentos nos 2.896 a 2.907/2004 - Requerimento dos
Deputados Laudelino Augusto, Padre João e Ricardo Duarte e outros -
Requerimentos dos Deputados Domingos Sávio, Adelmo Carneiro
Leão e outros, Adalclever Lopes, Dalmo Ribeiro Silva (3), Paulo Piau e
Sargento Rodrigues e da Deputada Ana Maria Resende e outros -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Administração
Pública e do Deputado Antônio Carlos Andrada - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Durval Angelo, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor
Viana, Carlos Pimenta e Antônio Júlio e da Deputada Maria Tereza
Lara - 2 Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de Inscrições -
Questões de ordem - Designação de Comissões: Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
74/2004 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva(3), Paulo Piau, Adaiclever Lopes, Sargento Rodrigues e
Adelmo Carneiro Leão e outros e da Deputada Ana Maria Resende e
outros; deferimento - Questões de ordem - Discurso do Deputado
Antônio Júlio - Questões de ordem - Discurso do Deputado Miguel
Martini - Questões de ordem - Discursos dos Deputados Miguel
Martini, Antônio Júlio e Miguel Martini - Encerramento - Ordem do dia.

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

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h09min, 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
V Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado LuizFernando Faria, 2 0- Secretário, procede à leitura

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

-
0 Deputado Durval Angelo, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM No 21112004*

Belo Horizonte, 14 de maio de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para que seja submetido a essa

Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei que estabelece as
diretrizes para elaboração dos Orçamentos Fiscal e de Investimento
das Empresas Controladas pelo Estado, para o exercício de 2005,
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conforme o disposto no art. 165, § 2 0 , da Constituição da
República, no art. 153, inciso II e art. 155 da Constituição do Estado, e
no art. 168, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias do Estado.

O projeto de lei em pauta objetiva orientar a elaboração da lei
orçamentária anual, estabelecer as metas e prioridades da
Administração Pública Estadual, dispor sobre a política de aplicação
da agência financeira oficial, administração da dívida e operações de
crédito e sobre as alterações na legislação tributária e tributário-
administrativa.

Em cumprimento do disposto no artigo 4° da Lei Complementar
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, integram o projeto de lei de
diretrizes orçamentárias:

Anexo de Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual
para o exercício de 2005;

Anexo de Metas Fiscais, relativas às receitas e às despesas;
Anexo de Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos

contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.
As diretrizes estabelecidas neste projeto de lei visam a dar

continuidade à política de contenção de despesas e à busca de
incremento das receitas, de forma a conduzir o Estado ao equilíbrio
fiscal.

Os dispositivos constantes no presente projeto de lei são de extrema
importância para que a elaboração da lei orçamentária para o
exercício de 2005 contenha as bases necessárias para que o Governo
do Estado alcance seus objetivos de promoção do desenvolvimento
econômico e social, assegurando, ainda, a transparência das ações
governamentais, permitindo à sociedade acesso, por meio da internet,
às informações relativas ao gasto público.

O projeto em pauta foi elaborado em regime de colaboração entre os
Poderes do Estado, Ministério Público e do Tribunal de Contas,
atendendo ao disposto no art. 155 da Constituição do Estado.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência e a seus pares, os
meus protestos de estima e consideração.

Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.640/2004

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária
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para o exercício financeiro de 2005 e dá outras providências.

Capítulo 1
Disposição Preliminar

Art. 1° - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art.
155 da Constituição do Estado, e na Lei Complementar Federal n°
101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para o
exercício financeiro de 2005, que compreendem:

- as prioridades e metas da Administração Pública Estadual;
II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III - as disposições sobre alterações na legislação tributária e

tributário-administrativa;
IV - a política de aplicação da agência financeira oficial;
V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações

de crédito; e
VI - as disposições finais.

Capítulo II
Das Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual

Art. 20 - As prioridades e metas da Administração Pública Estadual
para o exercício de 2005 são as constantes do Anexo 1.

Parágrafo único - Os orçamentos serão elaborados em consonância
com as prioridades e metas de que trata o "caput', adequadas ao
Plano Plurianual de Ação Governamental- PPAG 2004-2007, e suas
alterações.

Capítulo III
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 30 - A lei orçamentária para o exercício de 2005, que
compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado, será elaborada conforme as
diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas no PPAG e suas
alterações e nesta lei, observadas as normas da Lei Federal n° 4.320,
de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal n°101, de 4
de maio de 2000.

Art. 40 - O Orçamento Fiscal compreenderá a programação dos
Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais

rÃ
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dependentes, devendo a correspondente execução orçamentária e
financeira da receita e da despesa ser registrada no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais -
SIAFI/MG.

Parágrafo único - As empresas estatais dependentes, que não
procederem à execução orçamentária e financeira no SIAFI/MG, não
terão suas cotas orçamentárias e financeiras disponibilizadas.

Art. 50 - Para os efeitos desta lei, entende-se por:
- programa, um instrumento de organização da ação

governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos,
que será mensurado por indicadores estabelecidos no plano
plurianual:

II - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo
de um programa, que envolve um conjunto de operações limitadas no
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão
ou o aperfeiçoamento da ação de governo:

III - atividade, um instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, que envolve um conjunto de operações que
se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um
produto necessário à manutenção da ação de governo:

IV - operações especiais, as despesas que não contribuem para a
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto
e que não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou
serviços:

V - subprojeto/subatividade, um desdobramento, respectivamente,
do projeto e da atividade: e

VI - unidade orçamentária, o menor nível da classificação
institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes
como sendo os de maior nível da classificação institucional.

§ 1° - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir
os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações
especiais, especificando os respectivos valores, objetivos e metas,
bem como a unidade orçamentária responsável pela ação.

§ 2° - As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes
deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade
executora.

Art. 60 - Os valores das receitas e despesas contidos na Lei
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Orçamentária Anual e nos quadros que a integram serão expressos
em preços correntes.

Art. 70 - As propostas parciais dos órgãos e entidades dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do Tribunal
de Contas serão encaminhadas à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, por meio do SIAFI/MG- Módulo de
Elaboração da Proposta Orçamentária, até o dia 13 de agosto de
2004, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária para o
exercício de 2005, observadas as disposições desta lei.

§ 1° - As propostas parciais a que se refere o "caput" serão
elaboradas a preços correntes.

§ 20 - O Poder Executivo disponibilizará para os demais Poderes,
para o Ministério Público e o Tribunal de Contas, até o dia 13 de julho
de 2004, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de
2005, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias
de cálculo.

Art. 80 - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros
exigidos pela legislação em vigor:

- demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;
II - demonstrativo da receita corrente líquida;
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e

no desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da
Constituição do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e
no desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no
art. 212 e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República, com a redação dada pela
Emenda à Constituição n° 14, de 12 de setembro de 1996;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de
saúde, para fins do disposto no § 1° do art. 158 da Constituição do
Estado;

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e
serviços públicos de saúde, para fins do disposto na Emenda à
Constituição da República n°29, de 13 de setembro de 2000;

VII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e
fomento à pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição
do Estado n° 17, de 20 de dezembro de 1995;
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VII! - demonstrativo do serviço da divida para 2005, com

identificação da natureza da dívida e discriminação do principal e dos
acessórios, acompanhado da memória de cálculo das estimativas das
despesas com amortização e com juros e encargos;

IX - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos em obras previstos para 2005, especificados por
município, identificando o estágio em que se encontram;

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no
art. 169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal
n° 101, de 4 de maio de 2000;

XI - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS discriminado por gênero;

XII - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a
despesa decorrente de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio
e benefício de natureza financeira, tributária e creditícia;

XIII - demonstrativo das despesas a serem realizadas com
contrapartida obrigatória, especificando a fonte e o montante dos
recursos; e

XIV - demonstrativo da Receita Corrente Ordinária do Estado,
desdobrada em categorias e subcategorias econômicas, fontes,
rubricas, alíneas e subalíneas.

Parágrafo único - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo,
consideram-se ações e serviços públicos de saúde aqueles
implementados em consonância com os arts. 200 da Constituição
Federal e 190 da Constituição do Estado, e com a Instrução n°
11/2003, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 90 - A lei orçamentária e seus créditos adicionais somente
incluirão novos projetos de investimento em obras da Administração
Pública Estadual se:

- as obras já iniciadas tiverem sido contempladas; e
II - as obras novas estiverem compatíveis com o PPAG e se for

comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira.
Parágrafo único - Entende-se como projetos iniciados aqueles cuja

execução, até 30 de junho de 2004, ultrapassar 35% (trinta e cinco por
cento) do seu custo total estimado.

rÀ



891
Art. 10 - As empresas estatais dependentes não poderão

programar despesas de investimento com recursos próprios quando o
seu custeio for de responsabilidade, no todo ou em parte, do Tesouro
Estadual.

§ 1 0 - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos
provenientes de convénio que tenha como objetivo específico a
cobertura de despesa de investimento.

§ 20 - O disposto neste artigo não se aplica à situação excepcional
devidamente justificada pela entidade interessada, aprovada pela
Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF.

Art. 11 - E obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária
para lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como
para pagamento de amortização, juros e outros encargos.

Art. 12 - A elaboração do projeto de lei orçamentária de 2005 e a
execução da respectiva lei deverão levar em conta a obtenção do
superávit primário, conforme discriminado no Anexo II - Metas Fiscais,
constante nesta lei.

Art. 13 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência
constituída, exclusivamente, com recursos do Orçamento Fiscal,
equivalendo a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita corrente
líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de
créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e
outros riscos e eventos imprevistos.

Art. 14 - As emendas ao projeto de lei orçamentária com indicação
de recursos provenientes de anulação de dotação, sem prejuízo do
disposto na alínea "b" do inciso III do art. 160 da Constituição do
Estado, não incidirão sobre:

- dotações financiadas com recursos vinculados;
II - dotações referentes à contrapartida;
III - dotações referentes a obras em execução;
IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;
V - dotações referentes ao Fundo de Incentivo à Industrialização -

FIND - e ao Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas -
FUNDIEST;

VI - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
VII - dotações referentes a auxílio-funeral, auxílio-doença, auxílio-

alimentação e auxílio-transporte;
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VIII - dotações referentes a encargos financeiros do Estado; e
IX - programas estruturadores constantes no programa de Gestão

Estratégica de Ações e Recursos do Estado - GERAES, exceto
quando se tratar de remanejamento de recursos no âmbito destes
programas.

Art. 15 - As alterações que incidirem sobre os Programas
Estruturadores serão realizadas somente por meio do projeto de lei de
revisão do PPAG, de que trata o art. 30 da Lei n° 15.033, de 20 de
janeiro de 2004, sem prejuízo ao art. 14 desta lei.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as
alterações no projeto de lei orçamentária decorrentes das alterações
de que trata o "caput".

Art. 16 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em
observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo
disponibilizará na internet, no "site" da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, para acesso de toda a sociedade, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, o projeto de lei orçamentária e a respectiva
lei.

Art. 17 - A alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus
créditos adicionais, bem como sua respectiva execução, será feita de
forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos
resultados dos programas de governo.

§ 1° - Para fins de acompanhamento e controle, o pagamento dos
bens e serviços contratados, assinados a partir de janeiro de 2005,
diretamente pelos órgãos e entidades do Poder Executivo dependerá
de prévio registro dos respectivos contratos no Sistema Integrado de
Administração de Materiais e Serviços - SIAD, de acordo com a
legislação em vigor, ficando facultado aos demais Poderes, ao
Ministério Público e ao Tribunal de Contas a adoção deste
procedimento.

§ 21 - O acompanhamento dos programas financiados com recursos
do Orçamento Fiscal será feito no módulo de acompanhamento do
gasto público do Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento
- SIGPLAN.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Art. 18- Para elaboração das propostas orçamentárias com recursos

LW
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à conta do Tesouro Estadual, as outras despesas correntes e as
despesas de capital serão fixadas, conforme especificado a seguir:

- o limite para os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério
Público e o Tribunal de Contas será estabelecido pela comissão
permanente de que trata o § 2 0 do art. 155 da Constituição do Estado
e terá como parâmetro o montante global da Lei Orçamentária de
2004, destinado a estes Poderes e órgãos;

II - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será
estabelecido pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira -
JPOF, não podendo ultrapassar o montante global fixado na Lei
Orçamentária de 2004.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nos incisos anteriores as
despesas decorrentes de pagamento de precatórios e sentenças
judiciais, juros e encargos da dívida e amortização da dívida.

Art. 19 - As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do Tribunal
de Contas terão como limites, na elaboração de suas propostas
orçamentárias, a despesa com a folha de pagamento do mês de abril
de 2004, projetada para o exercício de 2005, considerando os
eventuais acréscimos legais.

§ 1° - A política remuneratória dos servidores públicos, na forma da
lei, dar-se-á com base em reajustes gerais e/ou em aprovação de
tabelas salariais dos planos de carreiras específicos, incluindo
adicionais de desempenho, mediante alocação de recursos
decorrentes de percentual da variação nominal semestral do valor
líquido arrecadado de ICMS, deduzido o crescimento vegetativo da
folha salarial e observadas as disposições da Lei Complementar
Federal n°101, de 4 de maio de 2000.

§ 20 - Na fixação dos limites estabelecidos no "caput" serão
observados os princípios constitucionais, especialmente os da
legalidade e da responsabilidade e, ainda, o cumprimento da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

§ 30 - Considerar-se-á como contratos de terceirização de mão-de-
obra, para efeito do disposto no § 1° do art. 18 da Lei Complementar
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, aquelas despesas provenientes
de contratação de pessoal para substituição a categorias funcionais
abrangidas por planos de cargos do quadro de pessoal do órgão ou
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entidade, sendo tais despesas contabilizadas como "Outras
Despesas de Pessoal".

Art. 20 - O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade
orçamentária, segundo a classificação por função, subfunção,
programa, projeto e subprojeto, atividade e subatividade, e operações
especiais e seus desdobramentos, indicando, para cada um, a
modalidade de aplicação, o identificador de projeto estruturador, a
fonte de recurso, o identificador de procedência e uso e o grupo de
despesa, conforme discriminado:

- 1 - Pessoal e encargos sociais;
II - 2 - Juros e encargos da dívida;
III - 3 - Outras despesas correntes;
IV - 4 - Investimentos;
V - 5 - Inversões financeiras; e
VI - 6 - Amortização da divida.
§ 1 0 - A Reserva de Contingência, prevista no art. 13 desta lei, será

identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere ao grupo de despesa.
§ 20 - Os subprojetos e as subatividades serão apresentados com as

respectivas metas e quantificações e serão agrupados em projetos e
atividades, que conterão descrição sucinta de seus objetivos.

Art. 21 - A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os
recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do
crédito orçamentário, ou mediante transferência financeira a outras
esferas de governo e está assim discriminada:

- 20 - Transferências à União;
II - 30 -Transferências a Estados e ao Distrito Federal;
III - 40 - Transferências a Municípios;
IV - 50 - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos;
V - 60 - Transferências a instituições privadas com fins lucrativos;
VI - 70 - Transferências a instituições multigovernamentais;
VII - 80 - Transferências ao exterior;
VIII - 90 - Aplicações diretas; e
IX -99 - A definir.
Parágrafo único - A modalidade de aplicação 99 - A definir - é de

utilização exclusiva do Poder Legislativo, ficando vedada a execução
orçamentária enquanto não houver sua definição.

Art. 22 - O identificador de procedência e uso destina-se a indicar a

rs
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origem e a utilização dos recursos orçamentários, e está assim
discriminado:

- 1 - recursos recebidos para livre utilização;
II - 2 - recursos recebidos de outra unidade orçamentária do

Orçamento Fiscal para livre utilização;
III — 3 — recursos recebidos para contrapartida;
IV - 5 - recursos recebidos para cobrir despesas do Fundo

Financeiro da Previdência - FUNFIP com benefícios previstos no art.
39 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002;

V - 7 - recursos recebidos para auxílios doença, funeral,
alimentação e transporte.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a criar
identificador de procedência e uso para atender as necessidades da
execução orçamentária.

Art. 23 - As fontes de recurso constarão na lei orçamentária com
código próprio que as identifique, conforme a origem da receita.

Art. 24 - A fonte de recurso, a modalidade de aplicação e o
identificador de procedência e uso, aprovados na lei orçamentária e
em seus créditos adicionais, poderão ser modificados para atender às
necessidades da execução, desde que autorizados por meio de:

- portaria da Superintendência Central de Orçamento da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão para fonte de recurso e
identificador de procedência e uso;

II - alteração, pela unidade orçamentária detentora do crédito,
através do SIAFI-MG para a modalidade de aplicação.

§ 1 0 - As alterações da modalidade de aplicação serão evidenciadas
mediante publicação mensal da execução orçamentária da despesa
pela Superintendência Central de Contadoria Geral da Secretaria de
Estado de Fazenda.

§ 21 - As modificações a que se refere este artigo também poderão
ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na
lei orçamentária.

Art. 25 - As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por
órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal, respeitadas as
disposições previstas em legislação específica, serão destinadas
prioritariamente a atender às despesas de pessoal e encargos sociais.

§ 1 0 - As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas
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programadas na lei orçamentária, e que, nos termos da Lei Federal
n° 9.646, de 11 de setembro de 1997, componham a base de cálculo
para pagamento da Dívida do Estado com a União, bem como base
para apuração das contribuições ao programa PASEP, determinada
pela Lei Federal n° 9.715, de 25 de novembro de 1998, quando da
fixação das despesas correspondentes, deverá ser observada a
retenção de 13% (treze por cento) e 1% (um por cento),
respectivamente, limitando-se a 86% (oitenta e seis por cento) das
receitas previstas.

§ 2° - As despesas administrativas necessárias à realização dos
processos de arrecadação de taxas, e outras receitas vinculadas e as
de recursos diretamente arrecadados, terão a mesma fonte de
recursos objeto dessas arrecadações, respeitado o disposto no ali. 70
da Lei Complementar n°27, de 18 de janeiro de 1993.

Ali. 26 - A despesa com precatórios judiciários e cumprimento de
sentenças judiciais será programada, na lei orçamentária, em dotação
específica da unidade orçamentária responsável pelo débito.

§ 1° - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal
alocarão os recursos para as despesas com precatórios judiciários,
em suas propostas orçamentárias, com base na relação de débitos
apresentados até 1° de julho de 2004, com valores atualizados até a
referida data, de acordo com o § 1° do art. 100 da Constituição da
República, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 30, de
13 de setembro de 2000, especificando por grupo de despesa:

- o número do precatório;
II - o tipo de causa julgada;
III - a data de autuação do precatório;
IV - o nome do beneficiário;
V - o valor do precatório a ser pago.
§ 2° - Os órgãos e entidades, para registro de seus precatórios

judiciários na proposta orçamentária de 2005, deverão se assegurar
da existência de pelo menos um dos documentos relacionados a
seguir:

- certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
II - certidão de que não tenham sido apostos embargos ou qualquer

impugnação aos respectivos cálculos.
§ 30 - Os recursos alocados para os fins previstos no "caput" não
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poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com
outra finalidade.

Art. 27 - A celebração de convênio para transferência de recursos a
entidades privadas sem fins lucrativos, bem como a sua programação
na lei orçamentária, estão condicionadas ao cumprimento dos
dispositivos legais em vigor.

§ 1° - E vedada a celebração de convênio com entidade em situação
irregular, bloqueada na tabela de credores do SIAFI-MG.

§ 20 - Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se
refere o "caput", as caixas escolares da rede estadual de ensino.

Art. 28 - Não poderão ser destinados recursos para atender às
despesas com:

- sindicato, associação e clube de servidores públicos;
II - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração direta

ou indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica;
III - entidades de previdência complementar ou congênere,

ressalvado o disposto nas Leis Complementares Federais nos 108 e
109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as
destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal
e as dirigidas a creches e escolas de atendimento pré-escolar.

Art. 29 - Para os efeitos desta lei entende-se por:
- transferências voluntárias, a entrega de recursos correntes ou de

capital a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou
assistência financeira, que não decorra de determinação
constitucional ou legal ou se destine ao Sistema único de Saúde;

II - concedente, o órgão ou entidade da administração pública direta
ou indireta, responsável pela transferência de recursos financeiros;

III - convenente, o ente da federação com o qual a administração
estadual pactue a execução de programa com recurso proveniente de
transferência voluntária.

Art. 30 - A transferência voluntária de recursos para município, em
virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante
a vigência de estado de calamidade pública decretado no município e
reconhecido pela Assembléia Legislativa, fica condicionada à
comprovação, por parte do município beneficiado, de:

- aplicação regular e eficaz, no ano 2003, do percentual mínimo
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previsto na Constituição da República para a manutenção e o
desenvolvimento do ensino;

II - prestação de contas regular relativa a convênio executado ou a
parcela liberada de convênio em execução, observados os prazos
nele previstos;

III - instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua
competência previstos na Constituição da República;

IV - atendimento aos requisitos estabelecidos no § 1° do art. 25 da
Lei Complementar Federal n°101, de 4 de maio de 2000.

§ 1° - A transferência de que trata o "caput" terá finalidade específica
e estará condicionada ao oferecimento de contrapartida pela
Prefeitura beneficiada, não inferior a:

- 5% (cinco por cento) para os municípios do Estado incluídos na
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
ADENE;

II - 10% (dez por cento) para os municípios do Estado não incluídos
na área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
ADENE;

III - 1% (um por cento) para os municípios, cuja quota do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM seja superior ao valor do repasse
do ICMS recebido no mês imediatamente anterior.

§ 2° - A exigência de contrapartida fixada no § 1° não se aplica às
transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino
fundamental e com saúde.

§ 30 - E vedada a transferência de recursos a município em situação
irregular, bloqueado na tabela de credores do SIAFI-MG.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado
Art. 31 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado será composto pela programação de investimentos de
cada empresa em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto e discriminará a despesa
por unidade orçamentária, segundo a classificação por função,
subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais,
indicando para cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de
recurso.
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Parágrafo único - Os projetos e atividades conterão sucinta

descrição de seus objetivos, com as respectivas metas e
quantificações.

Art. 32 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado será acompanhado de quadros que demonstrem:

- para cada empresa, a programação de investimentos a ser
realizada em 2005, as fontes de recurso e sua aplicação;

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, o resumo das
fontes de recurso e do detalhamento dos investimentos, a
consolidação do programa de investimentos e a composição da
participação societária no capital das empresas em 30 de junho de
2004.

Art. 33 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado, constituem fontes de recurso e investimentos as
operações que afetam o passivo e o ativo circulantes, observado o
disposto no art. 188 da Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas,
para cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens que
não implicam entrada ou saída de recursos.

Art. 34 - As empresas estatais alocarão os recursos destinados a
investimentos, prioritariamente, na contrapartida de financiamento
obtido de agências e organismos nacionais e internacionais.

Capítulo IV
Das Alterações na Legislação Tributária e Tributário-AdministratiQa
Art. 35 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa

projetos de lei sobre matéria tributária e tributário-administrativa que
objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu
aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e
ajustamento a leis complementares federais, resoluções do Senado
Federal ou decisões judiciais, os quais versarão, em especial, sobre:

- o ICMS, visando à adequação da legislação estadual aos
comandos de lei complementar federal ou de resolução do Senado
Federal;

II - o ITCD, visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais
do tributo;
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III - o IPVA, com vistas, principalmente, à revisão da base de

cálculo, das alíquotas e das hipóteses de incidência, não-incidência e
isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a modernização
e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exeqüível
a sua cobrança;

V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas
hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar
compatível a arrecadação com os custos dos respectivos serviços;

VI - a instituição de novos tributos, ou a modificação em decorrência
de alterações legais, daqueles já instituídos;

VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável
à microempresa, ao microprodutor rural, à empresa de pequeno porte
e ao pequeno produtor rural;

VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e
julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à sua
racionalização, simplificação e agilização;

IX - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório
da prática de infração da legislação tributária;

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e
arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização
e eficiência;

XI - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da
Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da completa revisão e
racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a
padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a
eficácia na prestação de serviços.

Capítulo V
Da Política de Aplicação da Agência Financeira Oficial

Art. 36 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG, instituição financeira oficial, cuja missão é promover e
financiar o desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas
Gerais, atuará no fomento a projetos e programas de desenvolvimento
social e regional e de ampliação da competitividade dos agentes
econômicos do Estado, de acordo com as definições de seu projeto
estratégico 2004/2007 e em sintonia com as diretrizes e políticas
definidas pelo Governo Estadual incluindo o PPAG, observadas,
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também, as determinações legais e normativas referentes aos
fundos estaduais dos quais é o gestor ou agente financeiro e demais
instruções aplicáveis ao sistema financeiro nacional.

§ 10 - O BDMG observará, nos empréstimos e nos financiamentos
concedidos, as políticas de redução das desigualdades regionais, de
geração de emprego e renda, de preservação e melhoria do meio
ambiente, de crescimento e modernização do parque produtivo
sediado no Estado e de ampliação de sua competitividade.

§ 20 - Na implementação de programas de fomento, o BDMG
conferirá prioridade aos médios, pequenos e microempreendimentos,
às cooperativas e associações de produção, ao turismo e ao
desenvolvimento institucional e da infra-estrutura dos municípios.

§ 30 - o BDMG concederá os empréstimos e financiamentos de
forma que lhe seja preservado, no mínimo, o valor e garantida a
remuneração dos custos de captação.

Capítulo VI
Da Administração da Dívida e das Operações de Crédito

Art. 37 - A administração da dívida pública estadual interna ou
externa tem por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes
alternativas de recursos para o Tesouro Estadual.

Art. 38 - Na lei orçamentária para o exercício de 2005, as despesas
com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas
com base nas operações contratadas e nas autorizações concedidas
até a data do encaminhamento do respectivo projeto de lei à
Assembléia Legislativa.

Capitulo VII
Disposições Finais

Art. 39 - O Poder Executivo, por meio das unidades centrais de
planejamento e de orçamento, atenderá, no prazo de quinze dias úteis
contados da data do recebimento, às solicitações encaminhadas pelo
Presidente da Assembléia Legislativa, de informações e dados
quantitativos e qualitativos relativos às categorias de programação,
que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do Governo.

Art. 40 - Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até
31 de dezembro de 2004, a programação nele constante poderá ser
executada para o atendimento das seguintes despesas:

- pessoal e encargos sociais;

WS



-c . -

902
II - benefícios previdenciários;
III - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas

a municípios;
IV - serviço da dívida;
V - outras despesas correntes à razão de 80% (oitenta por cento)

de 1/12 (um doze avos).
Art. 41 - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa

acesso ao SIAFI-MG para fins de acompanhamento e fiscalização
orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso 1 do art. 160 da
Constituição do Estado.

Art. 42 - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará mensalmente à
Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS,
discriminada por subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior.

Art. 43 - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Ministério
Público e o Tribunal de Contas deverão elaborar e publicar por ato
próprio, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2005,
cronograma anual de desembolso, por órgão, nos termos do art. 8 0 da
Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo único - Excetuadas as despesas de pessoal e encargos
sociais, precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais de
desembolso mensal dos Poderes Legislativo, Judiciário, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas terão como referencial o repasse
previsto no art. 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimos.

Art. 44 - Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações
orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta de
resultado primário, o Poder Executivo apurará o montante da limitação
e apresentará, até o vigésimo terceiro dia do mês subseqüente ao
final do bimestre, à Comissão Permanente de que trata o § 2 0 do art.
155 da Constituição Estadual, o montante que caberá a cada um dos
Poderes, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público.

§ 1° - O valor da limitação que caberá a cada órgão será definido
pela Comissão Permanente de que trata o § 2 0 do art. 155 da
Constituição Estadual, proporcionalmente à participação de cada um
na base contingenciável total.

§ 2° - A base contingenciável corresponde ao total das .dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 2005, excluídas:

- vinculações constitucionais e legais;
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II - precatórios e sentenças judiciais;
III - despesas com pessoal e encargos sociais;
IV - despesas com juros e encargos da dívida;
V - despesa com amortização da dívida;
VI - auxílios doença, funeral, alimentação e transporte financiados

com recursos ordinários;
VII - programas estruturadores constantes no programa de Gestão

Estratégica de Ações e Recursos do Estado - GERAES; e
VIII - despesa com o Programa de Formação do Patrimônio do

Servidor Público - PASEP.
§ 3° - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Ministério

Público e o Tribunal de Contas publicarão no prazo de sete dias do
recebimento das informações, ato próprio estabelecendo os
montantes disponíveis para empenho e movimentação financeira.

Art. 45 - A lei orçamentária poderá conter dispositivo que autorize
operações de crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 46 - A abertura de créditos suplementares e especiais será feita
por decreto, após autorização legislativa e mediante a indicação dos
recursos correspondentes.

§ 1° - Os créditos suplementares e especiais a que se refere o
"caput" serão elaborados conforme detalhamento constante no art. 20
desta lei, para o Orçamento Fiscal, e, no art. 31, para o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 20 - A inclusão de grupos de despesa e de identificador de
procedência e uso em subprojetos, subatividades e nos
desdobramentos das operações especiais será feita por meio de
abertura de crédito suplementar.

Art. 47 - As dotações referentes às despesas com publicação de
atos e matérias no órgão oficial dos Poderes do Estado serão
consignadas aos órgãos a que estiverem afetas.

Parágrafo único - As despesas com publicação de atos do
Governador do Estado são de responsabilidade da Secretaria de
Estado de Governo.

Art. 48 - O superávit financeiro a ser apurado do exercício de 2005,
relativamente aos recursos originários da fonte 60 - recursos
diretamente arrecadados, dos órgãos e entidades do Poder Executivo,
será revertido como recurso ordinário do Tesouro Estadual para o
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exercício de 2006.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" os recursos
originários de transferências do Sistema único de Saúde - SUS e os
recursos dos Institutos de Previdência.

Art. 49 - São vedados quaisquer procedimentos efetuados pelos
ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem
comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 51 - Fica revogada a Lei n°10.468, de 5 de abril de 1991."
- 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.

"OFÍCIO N° 8/2004*
Belo Horizonte, 14 de maio de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que estarei ausente do país em

viagem aos Estados Unidos da América e à República Popular da
China, para tratar dos interesses do Estado, num período de até
quinze dias.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais."
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins, Presidente do

Tribunal de Justiça do Estado, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.443/2004, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Herculano Anghinetti, Secretário de Turismo, informando das
datas das próximas reuniões do Fórum Estadual de Turismo. (- A
Comissão de Turismo.)

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação,
informando da impossibilidade de comparecer a audiência pública
convocada pela Comissão de Educação. (- A Comissão de
Educação.)

Do Sr. Danilo de Castro, Secretáriode Governo, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.419/2004, do Deputado
Gil Pereira.

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação,
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solicitando seja interrompida a tramitação do Projeto de Lei n°
922/2003, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Governador Valadares o imóvel que menciona, uma vez que essa
Secretaria pretende realizar novos estudos sobre a utilização do
referido imóvel. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 92212003.)

Do Sr. Luiz Carlos Mota, Presidente da Câmara Municipal de Bom
Jesus do Amparo, encaminhando a Moção de Aplauso n° 39/2004,
aprovada nesse parlamento.

Do Sr. Francisco de Assis Gonçalves, Prefeito Municipal de Pratinha
e Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do
Planalto de Araxá, solicitando o apoio desta Casa ao não-fechamento
de agências do BEMGE em Minas Gerais. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

Do Sr. Betinho Duarte, Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, solicitando o apoio desta Casa a movimento que pretende
lançar, denominado Movimento Nacional pela Paz. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

Do Sr. limar Bastos Santos, Presidente da FEAM, em atenção ao
Requerimento n° 2.701/2004, da Comissão de Meio Ambiente,
solicitando cópia do processo anteriormente enviado a esta Casa.

Do Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB - Seção Minas
Gerais, lamentando o fechamento de agências do BEMGE em Minas
Gerais. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Roberto Antônio Busato, Presidente da OAB, agradecendo
voto de congratulações, formulado por esta Casa a partir de
requerimento do Deputado Weliton Prado, pela posse da nova
diretoria dessa entidade.

Do Sr. Cássio de Souza Salomé, Juiz de Direito da 2 a Vara de
Falências e Concordatas da Comarca de Belo Horizonte, prestando
informações em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Participação Popular. (- Anexe-se à Proposta de Ação Legislativa n°
214/2003.)

Do Sr. Francisco das Chagas Lopes da Cunha, Secretário Substituto
de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, comunicando a liberação de recursos para
a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

rÃ,
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Do Sr. José Henrique Coelho Sadok de Sá, Chefe de Gabinete

do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT -,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento n°
2.268/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Da Sra. Luci Rodrigues Espeschit, Chefe da Divisão de Suporte
Operacional da Superintendência Regional do INCRA em Minas
Gerais, encaminhando cópia de termo aditivo a convênio celebrado
entre esse Instituto e a Fundação Renato Azeredo, com interveniência
da UEMG. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. José Camargos Silva, Delegado de Polícia, em atenção ao
Requerimento n° 1.774/2003, da Deputada Maria Tereza Lara e do
Deputado Ivair Nogueira, prestando informações concernentes ao
referido requerimento. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.774/2003.)

Da Sra. Sandra Bittencourt, pelo SIND-UTE, solicitando o apoio
desta Casa a que se corrijam irregularidades verificadas na Prefeitura
Municipal de Fervedouro. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Marcelo Correia, de Moura Baptista, Coordenador-Geral do
SINDIELETRO-MG, denunciando problemas trabalhistas que
envolvem a CEMIG e empreiteiras contratadas por essa empresa. (- A
Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Arthur Lopes Filho, Presidente da FEDERAMINAS,
encaminhando trabalho de sua autoria apresentado em fóruns
patrocinados pelo PL.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N°75/2004
Acrescenta parágrafo ao art. 247 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O art. 247 da Constituição do Estado fica acrescido do

seguinte § 10:
"Art. 247- ....................
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§ 10 - A lei, atendidas as condições que especificar e atendido o

disposto nesta Constituição, poderá permitir, nos termos do § 8 0 deste
artigo, legitimação de terra devoluta rural com área superior a 250ha
(duzentos e cinqüenta hectares).".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2004.
Gil Pereira - Zé Maia - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -

Sebastião Helvécio - Pinduca Ferreira - Doutor Ronaldo - Márcio
Passos - Dimas Fabiano - Célio Moreira - José Milton - Ana Maria
Resende - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Carlos Pimenta -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Leonardo Quintão - Antônio
Genaro - Roberto Ramos - Fábio Avelar - Arlen Santiago - Dilzon Meio
- Luiz Fernando Faria - Doutor Viana - Alberto Bejani.

Justificação: O § 80 do art. 247 da Constituição do Estado, que versa
sobre política rural, permite a legitimação de terra devoluta rural com
área de até 250ha. Ao estabelecer essa condição, o legislador
constituinte atendia, à época, as condições de produção e distribuição
agrárias.

Ocorre que, desde então, o universo agrário brasileiro sofreu
profundas modificações, que podemos considerar positivas: a
produção rural brasileira multiplicou-se em quantidade e qualidade,
enquanto o chamado agronegócio adquiriu extraordinária relevância
no contexto global da economia brasileira.

Hoje, as propriedades produtivas e passíveis de desenvolver
produção não se podem circunscrever a determinadas dimensões. A
existência de terras devolutas rurais que, se aproveitadas, irão gerar
considerável produção é um fato incontestável. Adequar, portanto, a
norma constitucional à atual realidade rural mineira é o escopo desta
proposição.

Para ela, contamos com o amparo de nossos colegas
parlamentares.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 76/2004
Acrescenta incisos ao § 6 0 do art. 31 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1° - Ficam acrescentados ao § 6° do art. 31 da Constituição

do Estado, com a redação dada pela Emenda à Constituição n° 57, de
15 de julho de 2003, os seguintes incisos IV e V:

"Art. 31 - ..............................
§ 60 - .........................................
IV - percepção da remuneração e proventos até o quinto dia útil do

mês seguinte àquele a que correspondem;
V - recebimento de adicional de 2 v/o (dois por cento), aplicado sobre

o valor da remuneração ou provento, a ser pago no mês subseqüente,
no caso de não-cumprimento do prazo a que se refere o inciso IV.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2004.
Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Alberto Bejani - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Genaro - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - pilzon Meio - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonidio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz
Fernando Faria - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Marília Campos - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado.

Justificação: As Constituições de diversos Estados da Federação,
como as de Santa Catarina, de Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul,
do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte, estabelecem uma
data-limite para o pagamento dos servidores públicos, estando
previsto, ainda, em algumas delas, algum tipo de ônus para o poder
público em caso de atraso.

No âmbito federal, há também a fixação de prazo para o pagamento
dos servidores públicos. A Lei Federal n° 8.627, de 1993, em seu art.
6°, estabelecia que o pagamento deveria ser "efetuado até o último dia
útil do mês referido". Posteriormente, a Medida Provisória n° 2.165.36,
de 2001, que alterou a mencionada lei, determinou que o pagamento

rÃ



909
não poderá ser realizado em data posterior ao segundo dia útil do
mês subseqüente.

Em Minas Gerais inexiste legislação sobre a matéria. Assim, os
servidores públicos do Estado e os inativos ficam à mercê do Poder
Executivo, que vem realizando o pagamento com grande atraso, o
qual, dependendo da escala de pagamentos, pode se estender até 20
dias ou mais.

E importante ressaltar o arrocho salarial que atinge os servidores,
tendo em vista que nem mesmo a revisão geral anual, prevista no
inciso X do art. 37 da Constituição da República, tem sido levada a
efeito. Desta forma, as remunerações e os proventos, sem a
reposição da desvalorização acarretada pela inflação de longa data,
estão completamente defasados. Se isso não bastasse, os servidores
são obrigados a arcar com os ônus de altos juros pagos pelo uso do
cheque especial, disponibilizado pela rede bancária, para saldar seus
compromissos com vencimento nos primeiros dias do mês.

Como se sabe, o pagamento de mensalidades escolares, taxas de
condomínio e outros têm seu vencimento fixado para os primeiros dias
do mês porque a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -
estabelece no parágrafo único do art. 459 que o pagamento dos
trabalhadores, quando houver sido estipulado por mês, "deverá ser
efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao
vencido".

Propomos ainda o pagamento de um adicional, a título de
compensação, caso o pagamento não seja efetuado na data marcada.
A compensação é devida porque o servidor é onerado por multa, juros
e correção monetária em todas as contas que deixa de pagar no dia
aprazado. O percentual de 2% corresponde à multa mínima, que é
aplicada em qualquer caso de inadimplência das contas dos serviços
públicos.

A fixação de uma data-limite para o pagamento dos servidores
inserida no texto das Cartas Estaduais é constitucional, pois, tendo
sido a matéria objeto de diversas ações diretas de
inconstitucionalidade propostas por Governadores dos Estados, em
todas o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido e
declarou constitucionais os dispositivos impugnados (ADIN5 176/MT;
657/RS; 1 44/RN; 278/MS; 544/SC).
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A proposta de emenda à Constituição que ora apresentamos visa

a trazer um pouco de tranqüilidade aos inativos, aos servidores
públicos e aos militares, que passarão a contar com sua remuneração
e seus proventos em data certa. Por esse motivo, estamos certo de
contar com o apoio de grande número dos parlamentares desta Casa.

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

PROJETO DE LEI N° 1.641/2004
Declara de utilidade pública a Fundação Fausto Pinto da Fonseca,

com sede no Município de Nova Serrana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Fausto Pinto

da Fonseca, com sede no Município de Nova Serrana.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2004.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Fundação Fausto Pinto da Fonseca é uma entidade

sem fins lucrativos e tem como finalidade a instalação e ministração
de cursos de ensino superior em Nova Serrana. Hoje, cumprindo seus
objetivos sociais, é mantenedora da Faculdade de Nova Serrana,
escola que vem trazendo inúmeros benefícios para a cidade e região..
Além da vantagem para a área de educação em ter um curso superior
na cidade, é bom para a economia como um todo e certamente estará
se iniciando a criação de um novo pólo educacional. Assim, conto com
o apoio de todos meus pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.642/2004
Declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de

Misericórdia de Monte Belo, com sede no Município de Monte Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Irmandade da Santa

Casa de Misericórdia de Monte Belo, com sede no Município de Monte
Belo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 2004.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Monte

Belo é uma sociedade civil, filantrópica, de natureza beneficente e
sem fins lucrativos. E mantenedora do Hospital e Maternidade Frei
Francisco Stienen, de Monte Belo, que tem como finalidade prestar
serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais a todos os que
necessitarem. Com a participação ativa de seus abnegados Diretores
e voluntários, a Santa Casa presta relevantes serviços à comunidade,
especialmente a mais carente, que busca socorro nas difíceis horas
de uma doença em família. Contribui também para o desenvolvimento
da assitência médico hospitalar da comunidade.

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

PROJETO DE LEI N° 1.64312004
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural Pascoal Andreta,

com sede no Município de Monte Sião.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural

Pascoal Andreta, com sede no Município de Monte Siâo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, maio de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Fundação Cultural Pascoal Andreta, fundada em

dezembro de 1982, no Município de Monte Sião, é sociedade civil sem
fins lucrativos, de caráter eminentemente cultural e educacional, que
objetiva criar, instalar e manter estabelecimentos culturais, serviços
educativos e promover campanhas que valorizem o ensino na região,
elevando consideravelmente o seu nível.

Trata-se, pois, de legítima prestação de serviço que contribui
sobremaneira para a educação e a cultura da comunidade,
especialmente no que se refere ao Museu Histórico e Geográfico do
município, mantido pela referida Fundação.

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos
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por lei, razão pela qual faz jus ao título declaratório de utilidade
pública.

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

PROJETO DE LEI N° 1.644/2004
Declara de utilidade pública a Associação Projeto de Ação Solidária

- PAS -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto de

Ação Solidária - PAS -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
George Hilton
Justificação: A Associação Projeto de Ação Solidária - PAS -, com

sede à Rua Ampere, 105, Bairro 1° de Maio em Belo Horizonte, é uma
entidade civil, cristã que exerce atividades de caráter filantrópico,
beneficente, educacional e cultural. Não tem fins lucrativos e seu
objetivo é dedicar-se às obras de promoção humana, criando escolas,
creches, centros de treinamento, entre outros.

Pelos bons serviços prestados à coletividade, e por apresentar os
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, contamos
com a aprovação dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.645/2004
Estabelece normas gerais sobre a qualidade do gelo produzido e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer políticas

públicas de controle de qualidade do gelo, observadas, no mínimo, as
seguintes normas gerais, nos termos desta lei.

Art. 20 - São vedados a produção, a comercialização, a
industrialização, o empacotamento, a distribuição e o consumo de
gelo com peso superior a 23 kg (vinte e três quilos).
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Parágrafo único - A inobservância do disposto no "caput"

implicará ao infrator a apreensão da mercadoria e multa de
R$1.000,00 (mil reais) por quilo de material apreendido.

Art. 30 - São vedados a produção, a comercialização, a
industrialização, o empacotamento, a distribuição e o consumo de
gelo com água não potável.

Parágrafo único - A inobservância do disposto no 'capuV' implicará
ao infrator a apreensão da mercadoria e multa de R$1.000,00 (mil
reais) por quilo de material apreendido.

Art. 40 - E vedada a distribuição do gelo sem estar empacotado.
Parágrafo único - A inobservância do disposto no "caput" implicará

ao infrator a apreensão da mercadoria e multa de R$1.000,00 (mil
reais) por quilo de material apreendido.

Art. 50 - Fica criado, na forma do regulamento, o Selo de Qualidade
do Gelo a ser concedido aos produtos isentos de contaminação.

Parágrafo único - O Selo de Qualidade do Gelo deverá certificar a
origem e o processo de fabricação dos produtos para o mercado
consumidor.

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.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2004.
Leonardo Quintão
Justificação: Gelo é alimento. Entretanto, a cultura nutricional

mineira ainda não se deu conta do perigo oculto nas barras de gelo.
Conforme investigação feita, constata-se que as barras de gelo de

25kg são trituradas e servidas junto com bebidas e vitaminas por
comerciantes.

O que o consumidor não sabe é que as barras de 25kg são
produzidas para uso industrial e, portanto, impróprias para o consumo
humano. Elas são fabricadas em tanques enferrujados de ferro e na
sua composição são utilizados sal e soda cáustica! Ademais, o
transporte é feito em caminhões-baú, em contato com o piso sujo,
com o manuseio dos operários, destarte, sujeitas a contaminações de
toda ordem.

Por fim, o manuseio da barra de gelo de 25kg é extremamente
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perigoso para o operário, que fica vulnerável às quedas do material
e a fraturas, principalmente no pé e nas pernas.

As empresas produtoras de gelo não podem ser responsabilizadas
por tal leviandade, pois, na venda, os comerciantes são orientados
sobre a composição do produto e sua utilização. Todavia, os
comerciantes, ávidos por lucros, compram a barra de 25kg,
supostamente mais barata, picam e servem junto com bebidas para o
consumidor.

A população não sabe, mas está ingerindo soda cáustica com suas
bebidas.

Assim, o projeto justifica-se pela sua notória preocupação com a
saúde pública.

Solicito o apoio dos meus pares à aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do

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

PROJETO DE LEI N° 1.64612004
Dispõe sobre exame psicotécnico nos concursos públicos da

administração pública estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art., 1° - Os exames psicotécnicos, aplicados em concursos públicos

no Estado de Minas Gerais, não poderão ser utilizados como critério
de exclusão de candidatos aprovados em provas de conhecimentos
gerais e específicos, conhecimentos práticos de complexidade física e
médica, utilizados na seleção do candidato da administração direta,
indireta, autarquias, fundações e empresas mistas.

Parágrafo Unico - Os exames psicotécnicos serão considerados
como testes que vão compor a pasta do servidor aprovado e
empossado, não tendo valor eliminatório.

Sala das Reuniões, 13 de maio de 2004.
Leonídio Bouças
Justificação: Este projeto de lei vem corrigir uma anamolia na

seleção de candidatos que tentam ingressar nos serviços públicos do
•Estado de. Minas Gerais. Após os candidatos serem aprovados em
todas as etapas da seleção, comprovando capacidade intelectual e
física, deverão ser submetidos a um exame composto de testes
psicológicos de cunho eliminatório, ou seja, excludente. Isso inverte a
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ordem do processo, pois o candidato é eliminado em uma
avaliação subjetiva, que envolve o aspecto emocional no momento de
fazer os testes, que, para muitos, constituam novidade. Esses testes
causam insegurança e até mesmo desespero ao candidato, pela
ameaça de serem desclassificados em um exame que depende de
vários fatores independentes de sua vontade, e que ignoram sua
realidade e sua saúde física e mental.

A questão do emprego, prende-se, a problema social, e o concurso
público é, por excelência, um processo de exclusão. Não podemos
valorizar ainda mais este processo excludente, através de testes que
inibem e pressionam o emocional do candidato, muitas vezes em
busca do primeiro emprego, ou de inserir novamente no mercado de
trabalho. Candidatos que, passando para ter capacidade de exercer a
função pública, vêm se preparando em cursos pagos, fazendo testes e
provas, investindo em si mesmos para prestar serviço à população e
ao Estado.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Quintão. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 102/2003
nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.647/2004
Dispõe sobre valores cobrados na realização de concursos públicos

no âmbito da administração pública estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A realização de concursos públicos no âmbito da

administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do
Estado obedecerá aos seguintes preceitos:

- os valores das taxas de inscrições não poderão ultrapassar 3% do
vencimento correspondente ao cargo público constante do edital;

II - os candidatos não classificados serão reembolsados, no prazo
máximo de sessenta dias, em 50% do valor da inscrição;

III - os candidatos que não forem convocados no prazo de validade
do concurso serão ressarcidos em 50% do valor da inscrição,
devidamente corrigidos pelos índices oficiais;

IV - do edital constará a planilha dos custos com a realização do
concurso;

V - após a realização do exame, fica obrigada a instituição a dar
publicidade do custo real do concurso.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2004.
Leonídio Bouças
Justificação: A falta de oferta de vagas no mercado formal de

trabalho resultou em um crescente de entidades voltadas para a
promoção e realização de concursos públicos, bem como para o
preparo dos candidatos. Porém, o Estado não se pode locupletar com
dinheiro alheio nem favorecer o enriquecimento de uns em detrimento
de outros.

Pergunta-se: a quem interessa a realização dos concursos públicos
senão à entidade que o produz? Hoje, a realidade mostra que há
muitos mais interessados. Há uma verdadeira indústria voltada para a
realização de concursos públicos. A proposição é tão desigual que,
para uma oferta de 19 vagas, ocorrem 24.000 inscritos. A sucessão de
concursos públicos não é ilícita, mas é aética e amoral.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Quintão. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 102/2003
nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.646/2004
Fixa normas para cidades do Estado que utilizam semáforos no

controle do fluxo de trânsito em suas vias públicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Alt. 1 0 - Nas cidades do Estado que utilizam semáforos luminosos

para controle do fluxo de trânsito em suas vias, a entidade de trânsito
responsável pela sinalização deverá, por medidas de segurança e
prevenção, deixá-los em funcionamento, entre 23 e 5 horas, com o
sinal amarelo de alerta com pisca-pisca.

Art. 20 - Nas proximidades dos semáforos a velocidade deverá ser
limitada à metade da velocidade permitida na via.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2004.
Leonídio Bouças
Justificação: Este projeto vem contribuir para que a legislação de
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trânsito possa dar maior segurança aos condutores de veículos no
município.

E do conhecimento de todos o número elevado de assaltos aos
veículos nesses pontos. Os meliantes ficam próximos a esses
equipamentos de controle de fluxo de trânsito, esperando o sinal
fechar, para praticarem os seus crimes, pondo em risco a vida dos
condutores e dos passageiros e causando perdas e danos ao
patrimônio do cidadão.

Este projeto busca apresentar uma alternativa e meios para que o
condutor com o veículo em baixa velocidade dificulte a ação do
marginal que fica à espreita junto ao semáforo aguardando a parada
do veículo.

O horário das 23 às 5 horas é um período ermo, com baixo fluxo de
veículos, bem como baixo trânsito de pedestres. Portanto, estando em
velocidade reduzida, os condutores não precisarão parar o veículo e
não correrão o risco de ser multados, já que os semáforos estarão em
sistema de alerta.

Este projeto de lei busca dar mais segurança, proteger o patrimônio
e a vida do cidadão desarmado.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.649/2004
Estabelece critérios para a edição de lista referencial de honorários

médicos, no âmbito do Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas

Gerais - CRM-MG -, editará a partir do 1° de julho de cada ano, a lista
referencial de honorários e serviços para os procedimentos médicos a
serem adotados pelos médicos e pelas instituições de saúde privadas,
filantrópicas e afins, bem como pelas operadoras de planos e seguros
de saúde que mantêm convênios e contratos no âmbito do Estado de
Minas Gerais.

Parágrafo único - A lista referencial de que trata o "caput" deste
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artigo será homologada pelo CRM-MG em conjunto com a
Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

Art. 20 - A elaboração da lista referencial a que se refere o art. 10

desta lei dependerá de acordo entre as seguintes unidades:
- operadoras de planos e seguros de saúde, representadas pela

Associação Brasileira de Medicina de Grupo - ABRAMGE -;
II - Federação Nacional dos Seguros Privados e de Capitalização -

FENASEG -;
III - Comissão de Honorários das Entidades Médicas, representada

pela a Associação Médica do Estado de Minas Gerais;
IV - Sindicato dos Médicos de Minas Gerais;
Art. 30 - o acordo de que trata o art. 2 0 desta lei será precedido de

negociações iniciadas a partir do dia 1° de junho de cada ano, tendo
como referência a Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos - CBHPM.

Art. 40 - Expirado o prazo de trinta dias da data prevista no art. 30
desta lei, não havendo consenso entre as partes, a definição dos
valores será feita por uma Câmara Arbitral, formada por doze
membros, indicados pelos seguintes órgãos e instituições:

- dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, sendo um membro da Comissão de Saúde e um
membro da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte;

II - um representante da Defensoria Pública do Estado;
III - um representante do Conselho Regional de Medicina;
IV - um representante do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais;
IV - um representante das operadoras de planos e seguros de

saúde, representadas pela Associação Brasileira de Medicina de
Grupo - ABRAMGE -;

V - um representante da Federação Nacional dos Seguros Privados
e de Capitalização - FENASEG -;

VI - um representante do Ministério Público;
VII - um representante da Secretaria de Saúde do Estado;
VIII - um representante do Conselho Estadual de Saúde;
IX - um representante da entidade de Defesa do Consumidor na

área dos Planos e Seguros de Saúde;
X - um representante de entidade especializada em negociação,



919
mediação e arbitragem, com sede no Estado de Minas Gerais.

Art. 50 - O reajuste dos valores pagos pelo consumidor às
operadoras de planos e seguros de Saúde será repassado, em valor
igual ou superior, aos prestadores de serviços médicos.

Art. 6° - O prazo máximo para pagamento dos honorários e dos
serviços médicos pelas operadoras de planos e seguros de saúde aos
profissionais e às entidades hospitalares contratados ou credenciados
é de trinta dias úteis contados a partir da data da apresentação da
fatura, com desconto na rede bancária oficial.

Art. 7° - O prazo limite para que as operadoras de planos de
assistência à saúde apresentem as contas em divergência, para que
sejam corrigidas em comum acordo com os prestadores, é de quinze
dias contados da apresentação da fatura.

Art. 8° - Todo procedimento previamente autorizado pelas
operadoras de planos de assistência à saúde e realizado será
considerado dívida líquida e certa, não cabendo recurso de glosa ou
de suspensão de pagamento.

Art. 90 - O descumprimento do disposto nesta lei implicará medidas
administrativas e punitivas, nos termos da legislação vigente.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2004.
Miguel Martini
Justificação: Nosso projeto tem como objetivo maior o de criar

condições objetivas que garantam a satisfatória e contínua prestação
de serviços pelos profissionais de medicina aos usuários dos planos e
seguros de saúde do Estado de Minas Gerais.

Ocorre que constantemente chega ao nosso conhecimento a difícil
relação entre algumas operadoras de planos e seguros de saúde e a
classe médica, em vista da dificuldade na fixação dos honorários e no
recebimento destes.

Então, nossa iniciativa é a criação da lista referencial de honorários
e serviços para os procedimentos médicos a serem adotados,
elaborada com a participação de vários segmentos do setor. Essa lista
é, como o próprio nome determina, uma referência que garante aos

MUIR
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profissionais da saúde o recebimento de honorários justos.

Outra questão que julgamos valiosa é o aumento autómatico dos
honorários, caso haja aumento da contribuição para o plano de saúde,
o que é uma medida justa, mas que não corresponde à realidade
vivida pelos profissionais da área, embora os planos procedam a
reajustes com freqüência.

Contamos com o apoio e o voto favorável dos nobres pares ao
nosso projeto de lei porque julgamos tratar-se de medida justa e
urgente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.65012004
Torna obrigatória a execução de reservatório para as águas

coletadas por coberturas e pavimentos em lotes, edificados ou não,
nas condições que menciona, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Nos lotes, edificados ou não, que tenham área

impermeabilizada superior a 500m 2 (quinhentos metros quadrados),
deverão ser executados reservatórios para acumulação das águas
pluviais, como condição para obtenção do Certificado de Conclusão
ou Auto de Regularização previstos na lei.

Art. 20 - A capacidade do reservatório deverá ser calculada com
base na seguinte equação: V = 0,15 x Ai x IP x t, onde V = volume do
reservatório (m); Ai = área impermeabilizada (m); IR = índice
pluviométrico igual a 0,06m/h; t = tempo de duração da chuva igUal a
uma hora.

§ 1° - Deverá ser instalado um sistema que conduza toda a água
captada por telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos
ao reservatório.

§ 20 - A água contida no reservatório deverá preferencialmente
infiltrar-se no solo, podendo ser despejada na rede pública de
drenagem após uma hora de chuva ou ser conduzida para outro
reservatório a fim de ser utilizada para finalidades não potáveis.

Art. 30 - Os estacionamentos em terrenos autorizados, existentes e
futuros, deverão ter 30% (trinta por cento) de sua área com piso
drenante ou com área naturalmente permeável.
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§ 1 0 - A adequação ao disposto neste artigo deverá ocorrer no
prazo de noventa dias.

§ 20 - Em caso de descumprimento do disposto no "caput" deste
artigo, o estabelecimento infrator não obterá a renovação de seu
alvará de funcionamento.

Art. 40 - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará
notificação e aplicação de multa no valor de 300 (trezentas) Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais - UFEMGs - na primeira infração e
de 600 (seiscentas) UFEMGs a partir da reincidência.

Art. 50 - O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2004.
Miguel Martini
Justificação: Todos conhecemos a gravidade da questão que nos

leva à apresentação deste projeto: a escassez de água potável.
Entendemos que é necessário conscientizar toda a população para
este fato seriíssimo em nossa época. E necessário e urgente que
economizemos água. Nossas fontes não são eternas, e o ser humano,
infelizmente, tem contribuído para a aceleração do processo de
escassez com suas ações indiferentes e irresponsáveis que degradam
e poluem mais e mais a natureza.

Esta proposta é sem dúvida inovadora, e precisamos da
compreensão e cooperação de todos os mineiros para que possamos
evitar grandes dificuldades em um futuro próximo.

Esta medida encontra respaldo na atividade urbanística como
função do poder público. Esta se realiza por meio do disciplinamento
urbanístico da propriedade urbana, que condiciona, conforma o direito
de propriedade e o de construir, dele decorrente, à função pública do
urbanismo e, em última instância, à função social da propriedade.

Assim, propomos este projeto de lei, que não configura a solução da
questão, mas é uma contribuição que, somada a tantas outras
medidas, poderá resultar em melhores condições de vida para todos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio
Ambiente e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 188, c/c o ai. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N°1.651/2004

Modifica e acrescenta dispositivos à Lei n° 14.790, de 20 de outubro
de 2003, que proíbe, em situação de urgência e emergência, a
exigência de depósito prévio para internamento em hospital da rede
privada e dá outras providências

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Dê-se a seguinte redação ao art. 1° da Lei n° 14.790, de 20

de outubro de 2003:
"ALI. 1° - Fica proibida a exigência de depósito prévio de qualquer

natureza para atendimento e internamento em hospital da rede
privada.".

Art. 20 - Inclua-se, onde convier, na Lei n° 14.790, de 20 de outubro
de 2003, o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

"ALI. .... - Ficam os hospitais da rede privada obrigados a afixar em
locais de fácil visualização informativos dando publicidade a esta lei.".

ALI. 30 - Será dado o prazo de sessenta dias, a contar da data da
publicação desta lei, para que haja adequação dos hospitais da rede
privada à exigência preconizada no art. 2 0 .

ALI. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ALI. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2004.
Padre João
Justificação: Ao propormos essas modificações na Lei n° 14.790, de

20/10/2003 temos a intenção de estender a todo e qualquer tipo de
atendimento médico-hospitalar a proibição de exigência de depósito
prévio, por parte dos hospitais da rede privada no Estado. Essa
exigência é algo que beira a desumanidade pelo fato de dificultar o
acesso dos cidadãos aos serviços de saúde. E uma violação do direito
à vida, pois a saúde é direito de todos conforme norma constitucional.

Além do caráter social deste projeto, é mister observar a questão
jurídico-constitucional. Quando o cidadão busca algum tipo de
atendimento médico-hospitalar, ele se encontra vulnerável, abalado e
acaba se curvando às exigências dos hospitais. Por se tratar de uma
relação jurídica privada, entre o paciente e o hospital, caracterizada
como relação de consumo, essa exigência demostra claramente o
caráter coercitivo, nula de pleno direito, segundo o teor do art. 51 do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal n° 8.078, de

rÀ



923
1990). Ademais, negar o atendimento de um cidadão, por falta de
depósito prévio, é uma atitude que ofende os princípios básicos da
justiça social e que, além do mais, aproxima-se em muito da omissão
de socorro, delito previsto no Código Penal Brasileiro.

Um outro ponto de alteração na Lei n° 14.790, que ora propomos
neste projeto, é a necessidade de os hospitais promoverem a
publicidade desta lei em locais de fácil visualização. Como a maioria
dos cidadãos não tem conhecimento da legislação e, por
conseqüência, desconhecem seus legítimos direitos, esse
procedimento facilitaria imensamente o acesso à informação, coibindo
de vez esse tipo de prática abusiva pelos hospitais.

Facilitar o acesso dos cidadãos ao atendimento médico-hospitalar é
um serviço de natureza vital para o desenvolvimento humano.

Por essas razões, aguardo de meus pares a aprovação a este
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.652/2004
Estabelece normas para a realização de promoções em

estabelecimentos destinados à venda de fármacos e derivados e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A venda a varejo, na modalidade de promoção ou de

liquidação, de fármacos e derivados, está condicionada à observância
do prazo final para consumo ou utilização deles.

Parágrafo único - Nas modalidades mencionadas neste artigo, os
produtos colocados à venda deverão guardar, pelo menos, o prazo
mínimo de seis meses para o término do prazo final para seu
consumo.

AI. 20 - A inobservância do disposto no artigo anterior acarretará a
apreensão dos produtos mencionados e a imposição de multa, em
valor a ser definido por regulamento.

Art. 30 - O Poder executivo baixará as normas necessárias à
regulamentação desta lei, sob pena de responsabilidade.

AI. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 13 de maio de 2004.
Rêmolo Aloise
Justificação: Este projeto tem o objetivo de aperfeiçoar a legislação

atual, garantindo a transparência nas relações de consumo.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 60, III e IV,

estabelece, como direitos básicos do consumidor, a informação
adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade e preço, e a proteção contra publicidade enganosa e
métodos comerciais desleais e abusivos. Estabelece, ainda, em seu
ad. 31 que "a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em
língua portuguesa sobre características, qualidade, quantidade,
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre
outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à
segurança dos consumidores'.

O prazo de validade é dado essencial na relação de consumo, e sua
omissão em produtos vendidos em promoções e liquidações
caracteriza má-fé do comerciante. Este projeto tem o objetivo de evitar
que o consumidor compre produto com prazo prestes a vencer, o que
não ocorreria se lhe fosse dada a informação adequada.

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

PROJETO DE LEI N° 1.653/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica ao

Município de Guarará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica autorizado o Poder Executivo a doar ao Município de

Guarará o imóvel constituído de terreno, com edificação, localizado à
Rua 4, no Bairro São Paulo, com área total de 1.200,34M 2 (mil e
duzentos metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados), e
registrado no livro 3/1, f 1. 13, sob o n°4.900, do Cartório do 1 0 Ofício de
Notas de Guarará.

Art. 20 - O imóvel descrito no ad. 1 0 destina-se ao funcionamento da
Escola Municipal Maria Inês Marques de Souza.

Art. 30 - 0 imóvel descrito no art. 1° reverterá ao patrimônio do



925

Estado cessada a causa da doação.
Art. 40 - Esta lei entrá em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2004.
Sebastião Helvécio
Justificação: O imóvel de que trata o projeto de lei em causa, abriga

a Escola Municipal Maria Inês Marques de Souza desde sua
fundação, tendo hoje 131 alunos matriculados.

O imóvel, atualmente de propriedade do Estado, foi cedido à
Prefeitura de Guarará por ocasião da municipalização do ensino
fundamental e agora, com esta proposição, pretendemos reintegrar o
citado imóvel ao patrimônio da Prefeitura de Guarará para que esta
possa realizar obras que assegurem o bom funcionamento da referida
Escola.

Em face do exposto, estamos certos de que os nobres colegas desta
Casa prestarão apoio à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.654/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao

Município de Guarará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica autorizado o Poder Executivo a doar ao Município de

Guarará o imóvel constituído de terreno urbano edificado, localizado
no Largo do Divino, e registrado no livro 2, folha 120, matrícula n°
1.629, do Cartório de Registros de Imóveis de Guarará.

Art. 20 - O imóvel descrito no art. 1° destina-se ao funcionamento da
Escola Municipal Ferreira Marques.

Art. 30 - O imóvel descrito no art. 1° reverterá ao patrimônio do
Estado cessada a causa da doação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 2004.
Sebastião Helvécio
Justificação: O imóvel de que trata o projeto de lei abriga a Escola

Municipal Ferreira Marques desde sua fundação, tendo hoje 519
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alunos matriculados.

O imóvel, atualmenté de propriedade do Estado de Minas Gerais, foi
cedido à Prefeitura de Guarará por ocasião da municipalização do
ensino fundamental e agora, com este projeto de lei pretendemos
reintegrar o citado imóvel ao patrimônio da Prefeitura de Guarará para
que se realizem obras que assegurem o bom funcionamento da
Escola Municipal Ferreira Marques.

Em face do exposto, estamos certos de que os nobres colegas desta
Casa prestarão apoio à aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.896/2004, do Deputado Chico Simões, solicitando seja enviado

ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado pedido de
informações sobre auditoria e inspeção de Prefeituras e Câmaras
Municipais. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.89712004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Cambuí pelo transcurso de seu 1120 aniversário. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 2.898/2004, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
enviado ao Presidente da CODEMIG pedido de informações sobre o
processo de licitação para  a reforma do parque das águas do
Município de Cambuquira. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.899/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Ricardo Castanheira Pimenta Figueiredo por sua reeleição para o
cargo de Diretor-Geral do Hospital das Clínicas da UFMG. (- A
Comissão de Saúde.)

N° 2.90012004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Sindicato dos Trabalhadores
do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais - SITRAEMG -
pelo transcurso de seu 150 aniversário. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.90112004, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulada
manifestação de apoio aos produtores de banana de Janaúba pelos
prejuízos sofridos em conseqüência das condições das estradas que
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ligam a região a Belo Horizonte. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

N° 2.902/2004, do Deputado Ricardo Duarte, solicitando seja
encaminhada correspondência às fundações de ensino superior que
menciona, vinculadas à Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.903/2004, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja
formulada moção de aplauso ao Sr. Lincoln Marcelo Silveira Freire
pelo brilhante trabalho realizado como Presidente da Sociedade
Brasileira de Pediatria. (- A Comissão de Saúde.)

N° 2.90412004, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à inclusão da
rodovia que liga Santa Rita de Jacutinga a Bom Jardim de Minas, com
extensão de 35km, ao Programa PROACESSO, do Governo do
Estado. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.905/2004, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja formulado apelo ao Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa
de Marins, Presidente do Tribunal de Justiça para que notifique os
cartórios de registro de imóveis do Estado, a fim de que seja
respeitado o valor estabelecido pela legislação federal para a
cobrança de emolumentos cartoriais.

N° 2.906/2004, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja formulado voto de congratulações com o Cel. PM José Humberto
de Oliveira, Comandante da 5a Região da PMMG, pelos relevantes
serviços prestados no exercício desse comando.

N° 2.907/2004, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, pleiteando sejam solicitadas ao Secretário de Ciência e
Tecnologia e ao Conselho Estadual de Educação informações
relativas à implantação de cursos de nível superior no Estado. (- A
Mesa da Assembléia.)

Dos Deputados Laudelino Augusto, Padre João, Ricardo Duarte e
outros, solicitando seja constituída comissão especial para estudar a
situação da fruticultura no Estado.

Do Deputado Domingos Sávio, solicitando cópia do ofício e do
dossiê da CPI da FAMBACORD, instaurada pela Câmara Municipal de
Divinópolis, em 1994, arquivados nos anais da Assembléia Legislativa.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
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Adelmo Carneiro Leão e outros, Adalclever Lopes, Dalmo Ribeiro
Silva (3), Paulo Piau e Sargento Rodrigues e da Deputada Ana Maria
Resende e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Administração Pública e do Deputado Antônio Carlos Andrada.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, gostaria de abordar a

questão da URV. Por medida acertada desta Mesa, a Assembléia
estava pagando, mensalmente, as parcelas de URV devidas aos
servidores. Elogiamos e destacamos o fato, porque, há quatro anos,
esta Assembléia decidiu dar o aumento referente à URV. Os
servidores receberam • duas parcelas, mas a terceira não foi paga no
último mês. Procurámos a Mesa Diretora, juntamente com uma
comissão de servidores, e o Presidente informou que só tomaria
alguma medida se não houvesse ações na justiça. As entidades
representativas deveriam retirar as ações, que envolvem pouco mais
de 800 servidores.

Comunico que ontem a Presidência, em função de uma decisão
judicial, manifestou a impossibilidade de continuar fazendo o
pagamento da URV se as ações permanecerem na justiça. Na mesma
ocasião, o Presidente se comprometeu e solicitou aos representantes
dos servidores que levassem a eles uma ata da Mesa Diretora, na
qual consta o compromisso da Mesa de continuar o pagamento após
a retirada das ações. Estamos aguardando. Ademais, depois da
retirada das ações da justiça, a Mesa procederá ao pagamento das
parcelas atrasadas.

Sr. Presidente, sabemos do empenho que V. Exa. tem demonstrado
nessa questão. Que essa ata venha o mais rápido possível, para nos
dar tranqüilidade de ter em mãos um documento legal. Que realmente
haja a suspensão das ações. Hoje os servidores passam por
dificuldades. O pagamento da URV estava trazendo tranqüilidade para
muitos que, aliás, possuem dívidas ligadas à própria Assembléia,
como as referentes à FUNDHAB e à COFAL.

Comunicamos também que a Comissão de Direitos Humanos vai
apurar a denúncia, veiculada pelos jornais na sexta-feira da semana
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passada, de que o Deputado Alencar da Silveira Jr. teria agredido
uma repórter desta Casa, a jornalista Sávia. Essa questão foi
noticiada pela imprensa e precisa ser esclarecida. Por isso, na
próxima semana, a Comissão discutirá esse problema. Para tanto,
convidará o Deputado e a jornalista. Se essa denúncia for
comprovada, não ficará sem conseqüências. A Comissão solicitou o
registro da ocorrência policial, o exame de corpo de delito da servidora
e as fitas da TV Assembléia.

Sabemos que o relacionamento entre Deputados e servidores desta
Casa é o melhor possível. Assim tem de ser. Eles são profissionais.
Nós também somos empregados, funcionários do Estado. Um
Deputado tem de ser um funcionário público por excelência. Não
podemos permitir que haja excessos nessa relação. Deixamos claro
que a Comissão tratará dessa questão. Se houver, por parte do
Deputado, qualquer ato que o desabone, daremos notícia a este
Plenário e cobraremos providências à Corregedoria. Se se tratar
apenas de um mal-entendido, o problema poderá ser resolvido por
meio de uma conciliação na própria Comissão. Entendemos que os
servidores desta Casa prestam um trabalhos inestimável, e nós,
Deputados, somos gratos.

Finalmente, Sr. Presidente, hoje, dia 18 de maio, conforme
estabelece lei federal, é o Dia Nacional de Combate à Exploração, ao
Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Lembramos que neste dia,
infelizmente, não temos muito a comemorar. Esperamos que no
próximo ano a ação dos órgãos públicos seja mais efetiva e que se
crie a rede de proteção à criança e ao adolescente. Dessa forma, em
um dia como o de hoje, poderemos ter mais motivos para comemorar.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, amigos das galerias e da TV Assembléia, caríssimos
assessores que aqui se encontram, imprensa, amigos da Casa. 'Minas
em movimento': esse é o título do artigo publicado no jornal 'Estado de
Minas', no último domingo, da lavra do ilustre Hindemburgo Pereira
Diniz, que retrata, com clareza e objetividade, o momento virtuoso que
vive o nosso querido Estado.
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E a respeito das considerações do articulista, revestidas da

isenção necessária para analisar os fatos, as ações e os
empreendimentos levados a efeito pelo Governador Aécio Neves, que
desejamos, com os caríssimos pares, fazer uma ligeira e necessária
reflexão.

De fato, o nosso Estado caminha a passos largos para a retomada
de um ciclo contínuo de progresso e de desenvolvimento, calcado na
execução de uma política econômica local, que permita recuperar os
investimentos do Estado em ações essenciais à qualidade de vida da
população mineira.

Na verdade, todos os atos, iniciativas e políticas formulados e em
execução pelo Governo mineiro afirmam, em primeiro lugar, o
necessário respeito à Federação, postulando a dignidade de nossos
elevados valores políticos e históricos, que se sustentam no direito
das populações do Estado-membro, afastada a asfixiante tutela do
Executivo Federal.

E sob esse primado que o Governo Aécio Neves elaborou a
realização, para a qual avança, dos projetos estruturadores, que
informam as prioridades de sua administração e que já recolhem,
como resultado de sua ação gerencial tipificada preliminarmente no
chamado 'choque de .gestão', a redução do déficit nas contas do
Estado, cuja evolução já permite projetar o equilíbrio entre despesa e
receita, ainda antes de findo este exercício.

Elemento de fundamental importância para o êxito dessa gigantesca
missão, as parcerias construídas pelo Governo Aécio Neves já
consolidam investimentos que ultrapassam os R$20.000.000.000,00,
em setores estratégicos da nossa economia.

Exemplo recente dessa sintonia entre governo e iniciativa privada é
a formulação do Programa FIEMG Exporta Minas - FIEX -, que
constitui a mais importante e ousada ofensiva comercial planejada e
executada pelo empresariado mineiro, em busca da presença
definitiva no mercado internacional.

Aliás, a ausência de nosso Governador do solo mineiro hoje é
decorrente de vários projetos que o comandante maior do Estado
procura fazer, não somente como está fazendo na França, na
Alemanha e nos Estados Unidos, mas também ao aguardar a comitiva
do Presidente Lula, na China, para reivindicar ações e planos
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importantes para o Estado.

Dando curso a essa disposição, o nosso Governador tem participado
- e de forma muito atuante - do Fórum das Américas; anteontem, fez o
seu pronunciamento em Londres, apontando, acima de tudo, a
ousadia, a determinação e o empreendimento das empresas mineiras,
que, com certeza, serão as grandes catalisadoras do emprego e da
gestão de grandes momentos para Minas Gerais.

De Londres seguirá para a China e a Coréia do Sul, buscando
ampliar as relações comerciais de nosso Estado principalmente com o
mercado chinês, que já é hoje um dos mais importantes para as
exportações mineiras, acumulando uma participação de 14% no total
de nossas vendas para o exterior, no primeiro trimestre deste ano.

Merecem ser repetidas aqui as palavras do articulista: 'Posso e devo
dizer (...) que os anúncios nos marcos com que tenho contato vêm
sendo edificados com o rigor da seriedade e da tempestividade".

Essa seriedade, aliada ao senso de oportunidade, ingredientes
essenciais a qualquer Governo, gera credibilidade e abre portas e
caminhos para o Estado conquistar novos parceiros comerciais.

Na realidade, a seqüência das ações efetivadas pelo Governo
mineiro obedece a um ordenado e criterioso programa, que se
fundamenta na permanente interlocução com a sociedade mineira,
identificando o potencial existente em cada segmento e avaliando os
retornos possíveis, tendo sempre em vista o bem-estar do povo
mineiro.

Assim, orientado pelo conhecimento prévio das demandas da
sociedade, o Governo elabora, com exemplar eficiência, os projetos
que respondem a tais reivindicações, com a vantagem de que eles
simplificam a vida de quem pretende investir e mesmo ampliar
empreendimentos em nosso Estado.

E o caso do programa Empresa Mineira Competitiva, que esta Casa
conheceu em primeira mão, em audiência pública realizada no ano
passado, na Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, atendendo a
nosso requerimento. Nesse programa, o empresariado mineiro tem
acesso aos recursos que lhe permitirão agregar inovações
tecnológicas e, conseqüentemente, elevar o valor competitivo de seu
produto nos mercados interno e externo.

Já está também em execução o programa das parcerias público-
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privadas - PPP -, que esta Casa aprovou pioneiramente e que hoje
já serve de modelo pára outros Estados, bem como para o próprio
Governo Federal. As PPP5 são, pois, uma via moderna para a
superação do déficit dos grandes projetos estruturadores em áreas
essenciais como transportes, saneamento, saúde e educação.

Nesse sentido, ainda merece destaque o projeto de pavimentação
de ligações e acessos rodoviários aos municípios, que irá permitir à
população de 224 municípios de pequeno porte melhora do acesso
aos mercados e aos serviços básicos, com a pavimentação dos
acessos rodoviários totalizando cerca de 6 mil quilômetros.

A regionalização da assistência à saúde é outra ação decisiva, que
irá adequar a oferta do serviço à demanda de saúde da população,
possibilitando ao cidadão o atendimento mais próximo de seu
município, de sua residência.

Temos, pois, delineado um conjunto de medidas que, sem dúvida
alguma, irá alavancar o crescimento da economia mineira com a
desejada melhora da qualidade de vida da nossa população.

Quero, portanto, neste momento, manifestar a nossa alegria
saudando o Governador Aécio Neves e sua equipe pela elaboração e
pela efetiva execução de projetos tão arrojados, que, a exemplo da
ousadia empreendedora de Juscelino Kubistchek, concretizada em
seu plano de metas, também possui uma importante meta-síntese: a
construção do centro administrativo, que irá congregar todos os
órgãos da administração em um espaço comum, agilizando os atos
administrativos e, sobretudo, possibilitando a redução de custos, com
a máxima eficiência".

São essas nossas considerações, caríssimos companheiros, neste
importante momento em que o nosso Governador, distante de Minas,
tem procurado enaltecer o trabalho do mineiro pela sua inteligência e
sua conquista, particularmente nesse segmento tão importante, o das
indústrias, como grande instrumento catalisador e gerador de
empregos.

Conhecemos a frase do Governador Minas Gerais é o melhor lugar
do Brasil para fazer investimentos. Minas tem dado prova disso por
meio de grandes parcerias com o BDMG, com o INDI e com outros
segmentos importantes, fazendo com que os investidores de outros
Estados conheçam as condições essenciais de recepção de Minas e
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instalem aqui suas empresas.

Nesse aspecto e nessa esteira, acompanhamos a participação da
equipe econômica, dos Secretários Anastasia, Fuad e José Carlos.
Enfim, trata-se de um escol de grandes cabeças, todas imbuídas de
um único propósito. E como o Secretário Herculano Anghinetti, que
tem feito um trabalho direcionado ao turismo, todos os demais fazem
com que suas secretarias prestem um excelente serviço a Minas e ao
Brasil.

Por essas razões, não deixarei passar em branco esse magnífico
artigo publicado no domingo: "Minas em Movimento". O articulista faz
uma reflexão profunda, mostrando que Minas está no caminho certo,
pela sua seriedade e transparência.

Ressalto o trabalho da Assembléia Legislativa. Vejo nosso Líder da
Maioria, Deputado Miguel Martini, e o Deputado Doutor Ronaldo, que
participam conosco das grandes discussões. Quando os projetos são
remetidos para cá, nós os estudamos e analisamos com um
sentimento de mineiridade, buscando alcançar esse desenvolvimento
tão esperado para o nosso Estado.

A Assembléia Legislativa tem sido uma grande parceira nesse
momento de desenvolvimento. Nas áreas econômica e da saúde, é
palco de discussão em várias Comissões, recepcionando Secretários
de todas as pastas, de todas as áreas, trazendo uma palavra de
seriedade e desenvolvimento, afirmando, mais do que nunca, que
Minas está em movimento. Trabalhamos e temos um compromisso
com nossa sociedade, nosso povo e nossa gente.

Enalteço nosso sentimento de solidariedade em relação a todos os
servidores da Casa, no que se refere ao pagamento da URV. O
Deputado Durval Angelo trouxe uma notícia a esse respeito e estamos
solidários com os servidores, com quem temos uma responsabilidade.
Se a Assembléia Legislativa de Minas Gerais é a melhor do Brasil,
isso se deve aos seus funcionários, que são da mais alta capacidade,
profissionais de grande porte, inteligentes, dedicados e, sem dúvida
alguma, merecedores da nossa solidariedade e apreço. Temos
certeza de que, com essa notícia, encontraremos uma solução o mais
rápido possível. Faço um apelo ao Presidente Mauri Torres e à Mesa
Diretora para que o assunto seja encaminhado da melhor forma
possível, resgatando o direito líquido e certo de todos os servidores,
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pois todos são destinatários do nosso respeito, da nossa confiança
e nossa admiração. Múito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,

imprensa, pessoas que nos acompanham das galerias e por meio da
TV Assembléia, estamos atravessando um momento ímpar na atual
conjuntura econômica brasileira e talvez na história que afeta não só a
União, mas atinge também Minas Gerais, que sente com profundidade
as repercussões negativas da economia, no desemprego de nossos
concidadãos, principalmente pela falta de eficiência do Governo
Federal em transformar o seu discurso em realidade.

O PIB brasileiro no ano passado foi 0,2% menor que o de 2002.
Segundo o IBGE, essa queda atingiu o montante de
R$3.000.000.000,00. Em 2002, éramos a 12 8 economia do mundo.
Caímos e, hoje, ocupamos a 15 posição, sendo ultrapassados pela
índia, Holanda e Austrália. O pior de tudo é que o horizonte desponta
sombrio, pois o Brasil segue com altos índices em suas taxas de
desemprego - mais de 12%. Ao invés de providenciar os milhões de
empregos prometidos, o Governo Federal ainda está tropeçando e
aumentando o desemprego. O povo quer trabalho, não
"empreguismo".

Nesse ritmo, o espetáculo do crescimento não vai a lugar nenhum.
Os desníveis sociais, aplicados na lógica do Palácio do Planalto,
continuarão aumentando. A concentração de riquezas está nas mãos
de cada vez menos pessoas. Já os Bancos que operam no País
continuam sendo muito favorecidos pelo Governo. Ao menor sinal de
que um Banco não vai bem, ele tem o privilégio de um empréstimo
para sanar suas dívidas. E o povo?

A construção civil, que sempre foi um grande empregador em nossa
economia, também vem caindo. Em 2003 despencou 8,6% em relação
ao ano anterior. A Região Metropolitana de Belo Horizonte apresenta
um dos mais altos índices de desemprego do País - quase 20%.

De acordo com a socióloga Maria Lúcia Victor Barbosa, em artigo
publicado no jornal "O Tempo", em 19/4/2004, o ano passado foi o ano
da paciência, e este está sendo o ano da desilusão e do desgoverno.
Completa referindo-se ao escândalo Waldomiro Diniz: "Por mais
abafado que siga, conspurcou o partido que se supunha imaculado. E
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a ocultação dos fatos, sob o sorriso debochado do ex-assessor,
que privava da intimidade do Ministro José Dirceu e que sempre
conviveu com próceres da República, como o Ministro Palocci e o
Ministro Gushiken, faz supor que Waldomiro sempre foi bom
companheiro". Citei o referido artigo porque acho relevante destacar
que o caso atual, envolvendo o jornalista americano do "New York
Times" e o Governo do Brasil, não deve fazer calar a voz daqueles
que ainda desejam que o 'escândalo Waidomiro Diniz" seja apurado e
esclarecido.

Em contrapartida, o Governo Aécio Neves comemora momento
vivido pelas exportações mineiras, que, no primeiro trimestre de 2004,
apresentou volume de US$2.100.000.000,00, com um aumento de
29% em relação ao mesmo período de 2003.

Os índices foram discutidos no lançamento do FIEMG Exporta Minas
- FIEX -, em 27/4/2004, tendo o Exmo. Sr. Governador anunciado a
meta de, com o apoio do FIEX, o nosso Estado superar o resultado
das exportações de 1988, quando atingiu o pico de
US$9.000.000.000,00. Para isso, aproximadamente 1.400 empresas
exportadoras de Minas estarão preparando-se para o desafio, com o
apoio da FIEMG, parceira constante de Minas Gerais.

O fantasma da moratória, decretada pelo Governo anterior,
desapareceu, e Minas Gerais continua buscando retomar o seu
habitual lugar de destaque no Brasil.

A Prefeitura de Belo Horizonte anuncia para o próximo dia 21 de
maio a inauguração do Parque Ecológico da Pampulha. A nossa
indignação e perplexidade vem do fato de que o Ministério Público
entendeu que as obras da Lagoa da Pampulha, executadas pela
Prefeitura de Belo Horizonte, feriram a legislação ambiental e ofereceu
denúncia pelo cometimento de fato delituoso. O processo encontra-se
em tramitação na 1 O Vara Criminal, sob o n°024.03.135985-4.

O IEPHA é um órgão que tem a prerrogativa legal de autorizar
quaisquer intervenções na lagoa da Pampulha, como bem tombado
que é. O IEPHA defende todos os bens tombados, o que lhe é dado
pelo Decreto n° 23.646/84. Como o IEPHA permite que a Prefeitura de
Belo Horizonte continue a agir de forma a afrontar toda uma legislação
vigente, passando por cima das leis que vigoram em nosso País?
Com tanto desrespeito e arrogância, onde iremos parar?
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Preparamos um ofício para a presidência do IEPHA, que será

enviado ainda hoje, questionando os procedimentos adotados pelo
órgão, pois não podemos concordar com atitudes desse tipo,
provenientes da atual administração municipal.

Gostaria de falar sobre a URV. Destacamos o trabalho do Deputado
Rêmolo Aloise, que defende o que é de direito do funcionário da
Assembléia. Queremos que haja entendimento e confiança do
funcionalismo. Os Deputados que desejam solucionar o problema
devem entrar em entendimento com a Presidência desta Casa, para
que os funcionários possam receber a URV, que há quase dez anos
lhe é devida, o mais rápido possível.

Na condição de Deputado Estadual e de médico pediatra, é minha
obrigação ressaltar o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate
à Exploração e ao Abuso Sexual da Criança e do Adolescente.

Tudo que fizemos foi pouco para coibir esse crime hediondo que
acontece com as nossas crianças. Somos solidários com a
Subsecretaria de Direitos Humanos, com a Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa e com os movimentos que se
somam à luta de combate à exploração e ao abuso sexual de crianças
e adolescentes.

Registro nosso repúdio e protesto contra quem vem praticando esse
ato desrespeitoso e criminoso de abuso da confiança, da inocência e
até da necessidade por que passam as famílias carentes do nosso
Estado e do nosso País. Muitas vezes, essas crianças e adolescentes
trocam por qualquer bem material o seu corpo ou são submetidos a
diversas maneiras de exploração sexual.

Somamo-nos a todas as atividades que estão sendo realizadas.
Esperamos que, no próximo ano, possamos comemorar uma grande
vitória da sociedade brasileira, a redução ao máximo do número de
casos de exploração sexual e abuso contra as crianças e os
adolescentes. Se Deus quiser, talvez consigamos ceifar
definitivamente da nossa sociedade esse absurdo que acontece com
as nossas crianças.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essas eram as minhas
considerações para a tarde de hoje.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimen ta* - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo
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Aloise, Sras. e Srs. Deputados, imprensa, convidados e povo
mineiro, de maneira especial, trago os meus cumprimentos ao
Vereador Eustáquio, do SESC de Januária, ao Diretor do CAIC e aos
companheiros de Januária que vieram a Belo Horizonte nos procurar
para ajudarmos essa grande cidade.

Tenho tido oportunidade de anunciar a presença de Vereadores
nesta Casa. Na semana passada, registrei a presença do Vereador de
São João do Paraíso e, hoje, a do Vereador de Januária. A presença
das lideranças em Belo Horizonte, de maneira especial, na
Assembléia Legislativa, é uma forma muito boa de nos ajudar na
legislação e na fiscalização do nosso Estado e na busca de
alternativas para construirmos o grande Estado de Minas Gerais.
Ninguém melhor do que um Vereador para conhecer as minúcias dos
problemas dos seus municípios. O Vereador é o maior representante
da sua cidade, junto aos seus companheiros e à Câmara Municipal,
seja da Situação, seja da Oposição. O Vereador Eustáquio está de
parabéns. Estaremos empenhados em fazer o que for necessário para
ajudar a nossa querida Januária, proporcionando uma melhor
qualidade de vida para o nosso povo.

Sr. Presidente, abordarei um assunto polêmico e preocupante, para
os quais, devido ao empenho de algumas pessoas, soluções são
encontradas. Refiro-me à violência e ao policiamento do nosso
Estado, principalmente da nossa cidade de Montes Claros.

Faço coro com as palavras dos companheiros que me antecederam
quando faziam alusão ao 18 de maio como o Dia de Combate à
Prostituição e à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente.

De fato, esse assunto merece uma reflexão. Há alguns anos,
criamos a CPI da Prostituição Infantil nesta Assembléia Legislativa, da
qual fizemos parte. Aliás, funciona uma CPI igual a essa na Câmara
Federal. As constatações óbvias que hoje saltam aos olhos foram
enumeradas na época. Os companheiros Wanderley Ávila e Miguel
Martini, aqui presentes, acompanharam atentamente os trabalhos.
Concluímos que, para se combater o problema, são necessárias
ações coibitivas da polícia, que sabe perfeitamente onde acontecem
as verdadeiras explorações sexuais e infantis e os pontos de
encontro, conhece as pessoas que arregimentam crianças, colocando-
as nas mãos dos grandes marginais - pessoas sem escrúpulos que
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usam e abusam dos corpos de crianças de 10, 11, 13 ou 14 anos.
Portanto, a polícia conhece perfeitamente a situação e sabe como
combatê-la. A assistência às jovens adolescentes é tão importante
quanto a ação das Polícias Militar, Civil e Federal. lima das maiores
causas da prostituição e do abuso sexual infanto-,juvenil é a falta de
assistência psicológica e social a essas crianças. E preciso fazer com
que elas se sintam gente. Muitas trocam seus corpos por um prato de
comida, por roupa ou por pouco dinheiro. Medidas assim devem fazer
parte das ações de qualquer governo.

Parabenizo a Comissão de Direitos Humanos e o nosso
companheiro João Batista de Oliveira, ex-Deputado desta Casa, que
desenvolve uma campanha fantástica, mostrando até mesmo a pena
destinada às pessoas que não ligam para a prostituição, que usam e
abusam dos corpos de crianças. Está sendo realizado trabalho
extraordinário que aponta as conseqüências dessa situação, como o
elevado índice de gravidez indesejada entre as adolescentes, por não
terem a orientação adequada; o crescente número de abortos
criminosos feitos em clínicas que não têm a mínima estrutura para a
prática do menor ato médico; as doenças sexualmente transmissíveis
que arrebentam a juventude, como o número crescente da AIDS,
devido ao contato sexual feito sem preservativo; além da degradação
da vida. Então, esse folheto chama bastante a atenção de todos.

Parabenizo ainda as pessoas que se preocupam com o problema, a
Comissão de Saúde, as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados.
Precisamos fazer com que essas medidas integrem as ações do
Governo, e não campanhas de distribuição de preservativos ou outras
esporádicas, que procuram aqueles que buscam os pontos de
encontro, ou ainda as que conscientizam caminhoneiros, como a
denominada Campanha Caminhoneiro Cidadão. Há muitos
envolvidos, incluindo-se autoridades.

Recentemente, vimos um Prefeito promovendo verdadeiras orgias
com a presença de adolescentes, verdadeiras crianças. Fazemos coro
e nos irmanamos com o companheiro João Batista de Oliveira, com a
Comissão de Direitos Humanos e, principalmente, com aquele
cidadão consciente que se preocupa verdadeiramente com a
exploração sexual de crianças e adolescentes.

Por último, Presidente, nos 6 minutos que me restam, quero aqui
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mostrar que muitas vezes, quando se sai da retórica do discurso,
quando se sai do campo virtual e das hipóteses para a prática, as
coisas se resolvem, principalmente quando se parte para a prática no
combate à violência no nosso Estado. Tenho aqui um dos maiores
exemplos de que é possível combater a violência no nosso Estado,
principalmente na Capital, nos grandes centros, em cidades como
Montes Claros e Januária, com poucos recursos e mais criatividade.
Devemos apoiar ações dessa natureza. O 100 Batalhão de Polícia
Militar de Montes Claros nos apresentou um projeto de prevenção e
repressão ao crime de roubo a mão armada com motocicleta nessa
cidade. Esse projeto mostra dados estatísticos. Há poucos meses, a
Polícia Militar de Montes Claros conseguiu montar, numa cidade de
quase 400 mil habitantes, uma patrulha preocupada com a prevenção
e a repressão de crimes de roubo à mão armada, com vigilância
sistemática dos marginais, aquelas pessoas que perambulam
livremente pela cidade, impunes, fazendo com que o cidadão se sinta
preso dentro de casa. Apenas quatro motocicletas doadas pela
comunidade de Montes Claros estão fazendo patrulhamento,
principalmente nos horários e nos locais de maior índice de assaltos,
que são os postos de gasolina, as padarias e o comércio, e
conseguiram diminuir quase em 80% o número de crimes e roubos
que acontecem em Montes Claros. Está lá o policial militar com um
radiotransmissor, a motocicleta, devidamente caracterizado, passando
à porta dos locais mais visados. Padarias que eram assaltadas quatro
vezes por mês não tiveram um assalto sequer. Isso prova que a
presença do policial militar é, sem dúvida alguma, o fator mais
eficiente para coibir o crime. O policial tem que estar lá presente. O
policial tem que mostrar sua cara. Tem que fazer como faz em Belo
Horizonte a Polícia Montada, que percorre o Centro de Belo Horizonte,
o Mineirão por ocasião dos grandes jogos de futebol. Por apenas
R$189.000,00, esse projeto prevê a aquisição de 20 novas
motocicletas e 20 rádios de comunicação para Monte Claros, a
contratação de 20 policiais treinados. Não podemos dizer que o crime
vai desaparecer, mas certamente irão desaparecer aqueles malandros
que ficam pelas ruas da cidade intimidando, que não têm respeito pelo
comerciante, que, muitas vezes, por causa de R$30,00 na caixa
registradora da padaria, colocam um revólver no ouvido do cidadão,
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não temendo disparar esse revólver; aqueles vagabundos que
ficam à porta das escolas vendendo drogas e atentando contra a
nossa juventude. Esperamos que com esse projeto a Polícia Militar
possa cumprir essa grande missão que, sem dúvida alguma, é uma
das maiores reivindicações do nosso povo.

Há pouco tempo, falava-se em saúde, educação, esporte e lazer
como prioridade, mas, atualmente, devemos colocar a segurança
pública em primeiro lugar. O que mata e causa dor e agonia no
coração de um pai de família é ver sua filha sair de casa e ir à escola,
pensando que poderá ser molestada, estuprada ou espancada, como
aconteceu com um jovem na Savassi. Os "pitboys", verdadeiros
vagabundos, espancaram, chutaram e causaram traumatismo
craniano num cidadão, que se encontra no CTI. Esperamos que sejam
apresentadas soluções para situações como essas. Os recursos giram
em torno de R$189.500,00, quantia insignificante diante dos gastos de
Prefeitos corruptos, de ladrões, de safados que usam e abusam do
dinheiro público, de empresas e de Bancos que faturam bilhões sem
se importar com as causas sociais.

Portanto nós, a Deputada Ana Maria Resende, os Deputados
Wanderley Ávila, Gil Pereira e Arlen Santiago, comprometemo-nos a
levar esse projeto adiante, colocá-lo nas mãos das autoridades para
conseguir os recursos, apesar de parcos. Montes Claros é um
exemplo vitorioso, pois, apenas com quatro motocicletas, diminuiu
80% dos roubos, o que deixou a população aliviãda. O mesmo poderá
ocorrer em Januária, tão apreensiva com marginais e traficantes, e em
Pirapora, cidade turística, que se preocupa com a violência da
juventude e o tráfico de drogas.

Parabenizo o Cel. Eli José Gonçalves, natural de Diamantina, que
chegou a Montes Claros recentemente e assumiu o 100 Batalhão, e o
Ten. Frankhin, que tem prestado grande assistência. Em ação
suprapartidária, colocaremos o projeto nas mãos do Secretário de
Segurança e o levaremos a Brasília, para mostrar que, quando se fala
muito, pouco se resolve; todavia, quando se parte para a prática,
alcançam-se resultados importantes e significativos, como os obtidos
em Montes Claros, um grande exemplo para outras cidades mineiras.

Agradeço a atenção e cumprimento os companheiros de Januária.
Estamos em busca de qualidade de vida, segurança, saúde, educação
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e, principalmente, respeito para com os mineiros. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.
• Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, subo a esta tribuna para cobrar o posicionamento da
Mesa sobre a instalação da CPI da Mina Capão Xavier, já que o
processo encontra-se paralisado pela Justiça Federal.

O Governo disse que não havia interesse do Estado nem dos órgãos
de licenciamento do meio ambiente, mas foi autor de uma ação para
revogar a liminar que conseguimos no TRF. Não entendemos esse
posicionamento do Governo, que disse não ter nada a ver com o
processo de licenciamento da Mina Capão Xavier, pois havia muitas
dúvidas. No entanto, o Governo tentou revogar a liminar. E o processo
continua parado em Brasília. Isso precisa ser esclarecido. Por isso
insistimos para que os Deputados assinem o pedido de instalação da
CPI. Estamos apenas com 28 assinaturas. Esperamos que engrossem
a lista, para trazermos à tona a realidade dos fatos. Não estamos
levantando suspeitas, apenas temos dúvidas sobre a forma de
licenciamento. Infelizmente o processo está parado.

Portanto, pedimos ao Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, que
determine a leitura da CPI, para que os partidos indiquem os membros
e comecemos a trabalhar no processo.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Caro Deputado Antônio
Júlio, Deputados e Deputadas, estranhamos o fato de a AMDA, uma
associação que diz defender o meio ambiente, entrar com um
processo contra a construção da sede da Justiça Federal. Será que é
uma forma de pressionar a Justiça Federal para liberar a Mina Capão
Xavier?

Portanto, pedimos apoio aos parlamentares e à população de Belo
Horizonte. Temos de verificar não apenas a questão de Capão Xavier,
mas o monopólio de transporte da Vale que comprou todo o meio de
transporte para, com mais facilidade, conseguir comprar as
mineradoras. Ora, a instalação dessa CPI será talvez a melhor coisa
para Belo Horizonte e para os exportadores de minério. Mostraremos
que há monopólio no transporte de minério, que sai daqui a R$4,00 e
é vendido lá fora a R$40,00.

Senhores, isso é um absurdo, uma falta de respeito com Minas

rs



942
Gerais e Belo Horizonte. Por isso solicitamos aos parlamentares
que engrossem a fileira junto com o PMDB e o PT, que também
assinou a CPI, e vários outros parlamentares. Temos de defender o
essencial à nossa vida: a água de Belo horizonte, que abastece 500
mil habitantes. Temos de proteger todas as serras e o minério do
Estado, para que não seja explorado e tomado do Estado. Temos de
verificar a questão da água, que é a mais importante, pois é
fundamental para a sobrevivência dos mananciais de abastecimento,
e também o monopólio do transporte.

Vejo estranhamente essa proposição da AMDA. Temos de
descobrir, por meio da CPI, o tutu. Debaixo desse tutu, há muita
lingüiça. Queremos saber a verdade. Portanto, imploramos a V. Exa.
que leia e instale imediatamente a CPI da MBR de Capão Xavier.
Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio* - Complementando, Deputado Adalclever
Lopes, a posição da AMDA nessa situação foi duvidosa. Ela apoiou o
projeto da Mina Capão Xavier. O que gera mais dúvida nesse
processo é que, em 1975, houve uma CPI nesta Casa, em pleno
regime militar. Os Deputados da época fizeram um relatório fantástico,
que está sendo distribuído aos gabinetes, em que se denunciava o
monopólio do transporte ferroviário. Chegava-se ao absurdo de a
empresa MBR receber multas da Rede Ferroviária Federal, porque o
contrato foi mal feito.

Em 1973 a 1975, a RFF já transportava o minério para a MBR. A
RFF, que era do contribuinte e do povo brasileiro, pagava a MBR para
transportar o minério da MBR.

Deputado Leonardo Quintão, retornamos com a mesma dúvida.
Neste País, quanta coisa mudou para melhor nestes 30 anos? Há
denúncias de corrupções, que estão diminuindo. Porém, quanto à
MBR continua a dúvida. E preciso esclarecê-la. Que o Governo do
Estado, que diz ser honesto e transparente, entre nessa briga e
levante na Secretaria de Meio Ambiente como passou o processo de
licenciamento.

Sr. Presidente, por que o processo de licenciamento da MBR foi
publicado, entre linhas, na véspera do Carnaval? O Secretário de
Meio Ambiente diz estar tudo correto. Acreditamos nele, até que se
apure o contrário. Por que foi publicado quando todos estavam de
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férias, inclusive a Justiça Federal? No dia 30 de dezembro, ele foi
revogado pela Justiça Federal às 18h30min. A publicação foi
complexa e, no meio, encontrava-se o licenciamento de operação da
Mina Capão Xavier.

Se tudo está correto e dentro dos parâmetros legais que regem a
legislação do meio ambiente, como eles dizem, por que se utilizar de
malandragem e de esperteza para publicar o licenciamento de
operação de maneira camuflada, ou seja, para que ninguém tomasse
conhecimento? Estamos atentos a essas jogadas.

Deputado Leonardo Quintão, se tudo estava correto, não
precisavam utilizar artimanhas. Há 14 anos sou Deputado nesta Casa.
Conhecemos todo esse tipo de manobra, pois já participamos de toda
forma de governo, tanto na Oposição quanto na Situação e até de
maneira independenté. Por conhecê-lo, levantamos essas dúvidas.
Nestes 14 anos de vida pública como parlamentar e 6 anos como
Prefeito da minha cidade, nunca vi absurdo de tamanha gravidade. Na
verdade, nunca havia me preocupado com o meio ambiente até
quando visitei a Mina Capão Xavier. Todos os Deputados foram
convidados a visitá-la, mas poucos lá estiveram.

Deputado Wanderley Ávila, desde a minha visita à Mina Capão
Xavier, alertei para a gravidade da exploração mineral em cima do
manancial de água. Em 1994, aprovamos nesta Casa uma lei do
Deputado Mauro Lobo, que foi sancionada pelo Governador Hélio
Garcia. Ela proíbe a exploração em cima dos mananciais. A FEAM, o
COPAM e a Secretaria de Meio Ambiente não reconheceram essa lei,
que está em vigor.

Deputada Lúcia Pacífico, quando o Governador Itamar Franco
iniciou as obras de lrapé, havia o mesmo problema. Aprovamos uma
lei aqui que criava uma APA onde se iria construir a usina de lrapé. Se
essa lei não tivesse sido revogada, eles não poderiam construí-Ia e
estariam na mesma situação da mina Capão Xavier.

Portanto, essas são as nossas preocupações. Não estamos
acusando ninguém, mas apenas levantando dúvidas. A CPI de 1975
deixa todas as dúvidas em cima da MBR, que, até hoje, não se
explicou no processo. E preciso que o Governo Municipal explique por
que autorizou a exploração depois que os Prefeitos Célio de Castro e
Patrus Ananias a impediram. Logo, essas questões ficaram sem
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explicação.

Sr. Presidente, solicitamos a V. Exa. que, pelo amor de Deus e pela
vida do povo de Belo Horizonte, instale essa CPI, pois ela é
necessária. V. Exa. tem consciência da preocupação da população de
Belo Horizonte. Não estamos aqui somente fazendo política. Se
carregamos uma bandeira, não negamos que fazemos política.

Não se trata apenas de política. Quinhentas mil pessoas, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, ficarão sem água. Fizemos várias
manifestações, trouxemos um balde para simbolizar a falta de água
daqui a cinco anos, mas as pessoas pensam que a exploração da
mina é mais importante.

A Deputada Lúcia Pacífico (em aparte)* - Comunico o falecimento do
ex-Deputado Carlos de Faria Tavares, que exerceu mandato nesta
Casa na 33 Legislatura, entre 1955 e 1959. O sepultamento será às 17
horas no Cemitério do Bonfim. Obrigada.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte)* - Peço a esta Casa que
esclareça as dúvidas sobre o processo da MBR, levantadas há mais
de 15 dias. Admira-me que alguns parlamentares venham aqui, no
calor da geração de poucos empregos, defender um processo que
acabará com a água que serve a 500 mil pessoas. Há sérias dúvidas
sobre esse processo, as quais devem ser esclarecidas à sociedade de
Belo Horizonte, de Minas e do Brasil. O terreno de Capão Xavier,
doado ao Município de Belo Horizonte, na época serviria para a
criação de um parque ecológico, do qual toda a sociedade iria usufruir.
Com a exploração da mina da Mutuca, que já se exauriu, querem usar
esse terreno para exploração mineral. Questionaremos isso também,
se necessário em uma CPI, na Justiça Estadual ou na Justiça Federal.
Um terreno doado para o patrimônio ecológico não pode retornar para
a empresa fazer exploração mineral. O que acontecerá com a
Mutuca? Adiarão o processo de recomposição do meio ambiente para
fazer o processamento do minério na região. Já pedimos à FEAM e à
Secretaria de Meio Ambiente que nos informem quais as medidas
mitigadoras, de responsabilidade da MBR, para a região da Mutuca.

Ontem, um jornal de grande circulação publicou uma reportagem
mostrando o que a empresa fará. E estranho, pois a MBR deve mais
de R$1 0.000.000,00 ao Estado. Existem várias multas por desrespeito
ao meio ambiente e por desastres ecológicos. Levantaremos questões
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sobre a CPI de 1975, sobre a recomposição do meio ambiente e
sobre Capão Xavier, uma área doada ao Município de Belo Horizonte
para a construção de um parque, e da qual a empresa quer tomar
posse, novamente em prol do capital. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio* - Gostaria de alertar os Deputados para
uma questão. Hoje ou amanhã, aprovaremos um acordo com o Bloco
PT-PCdoB sobre dois projetos. Um deles é o Projeto n° 1.201 do
Micro Geraes, que aumentará a contribuição. Agora, mudou tudo. Não
é mais imposto. Ademais, desconto agora é chamado de bônus.
Então, vai aumentar a contribuição do empresário que paga imposto
no Micro Geraes. Da segunda faixa em diante, haverá um aumento de
40%. Tenho discutido sobre isso, mas o pessoal não se manifesta.
Ontem, tivemos uma reunião na Secretaria da Fazenda, quando essa
dúvida foi posta. A União dos Varejistas está expondo essa dúvida.
Quando, fizermos as contas, veremos esse aumento excessivo para
os que pagam impostos.

O outro é o Projeto n° 1.466, que precisa ser revisto pelos
Deputados. Temos de ficar alertas, pois, Deputada Jô Moraes, nesse
projeto foi inserido um artigo, segundo o qual o Governo vai fazer o
parcelamento, mas quem vai operacionalizar é o setor financeiro. Não
podemos concordar com isso. Se o Governo dará dinheiro ao setor
financeiro para bancar as negociações, por que não concede
desconto ao inadimplente, ao contribuinte? Por que, mais uma vez, o
setor financeiro está de boca aberta nesse projeto?

Deputado Alberto Pinto Coelho, não sei por que o projeto sobre o
Micro Geraes está em regime de urgência. Li o substitutivo e, apesar
de ter dúvidas, vi que somente entrará em vigor a partir do dia
1 0/1/2005 . Logo, temos sete meses para analisar, fazer as contas,
discutir. Esse projeto não foi discutido. Fizemos uma audiência
pública, mas, na verdade, assistimos a uma aula teórica sobre o
projeto. Falou-se muito bonito, mas, quando a reunião encerrou,
fizemos a pergunta: e daí? E daí que vai haver um aumento da carga
tributária. No Projeto n° 1.466, mais uma vez o setor financeiro está
com a boca aberta esperando que o Governo proceda à
renegociação, para que ele possa operancionalizar e, em seguida,
obter lucros absurdos.

Para terminar, Sr. Presidente, suplico a V. Exa. que instale a CPI de
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Capão Xavier, pois talvez ela seja mais importante que esses dois
projetos que ora discutimos.

* - Sem revisão do orador.
O Sr; Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente em exercício,

Deputado Rêmolo Aloise, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
telespectadores da TV Assembléia, inicialmente refiro-me ao dia de
combate à prostituição infantil, focalizando dois aspectos, além dos
que já foram mencionados. Um deles é o papel desempenhado pela
educação. Sabemos da importância da escola em tempo integral. Os
ensinos infantil, médio e universitário são importantes. Vimos que o
Governo Federal está debatendo o assunto e enviou à Câmara dois
projetos visando oferecer aos jovens trabalhadores da classe operária
a chance de ingressarem na universidade. Os critérios estão
mudando. O objetivo é fazer com que 50% das vagas destinem-se a
jovens oriundos da escola pública.

Ademais, há a questão das bolsas nas universidades particulares.
Sabemos que o investimento na educação, em todos os níveis,
possibilitará à criança, ao jovem e à família meios de construção da
cidadania. Além disso, esse fator atua como meio de erradicação da
violência, especialmente no que se refere à prostituição infantil, uma
das mais graves formas de violência existentes no País.

Menciono que o dia 18 de maio é também o Dia Nacional da Luta
Antimanicomial. Desde quando era Vereadora, acompanho esse
movimento. Sabemos que essa é uma forma de se combater a
violência. Quantas vezes hospitais psiquiátricos, ao utilizarem
pedagogias atrasadas, feriram os direitos humanos dos nossos irmãos
que têm problemas mentais?

Mas, felizmente, já existe um grande avanço e, em muitas cidades,
já estão implantados os hospitais-dia, e os doentes mentais podem ter
um tratamento digno e continuar convivendo com suas famílias.

Contudo, ainda se trata de um processo em construção, e podemos
ver que o Movimento Nacional de Luta Antimanicomial - MNLA - é um
movimento social existente há 17 anos e disseminado por todos os
Estados do Brasil. Tem como metas o fechamento de hospícios e
manicômios do País e a promoção de uma cultura de tratamento,
convivência e tolerância, no seio da sociedade, com as pessoas
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portadoras de sofrimento emocional de qualquer tipo.

Hoje, a denominação correta é a de pessoas com sofrimento mental
ou emocional. Lembro-me bem que, em Betim, quando o PT estava
na Prefeitura, na gestão da Deputada Maria do Carmo e, depois, com
o Jésus, a área de saúde mental passou por um avanço significativo,
por causa da equipe que lá estava, da vontade política que tinham de
realmente investir na saúde. A saúde mental tornou-se referência para
o País inteiro. Não só Betim, mas muitas outras cidades têm feito esse
trabalho. Aqui em Belo Horizonte, por vários anos, participei de
caminhadas em defesa da luta antimanicomial, no dia 18 de maio.
Também há, na Prefeitura de Belo Horizonte, trabalho avançado na
área da saúde mental.

Nestes anos de luta, foi possível constatar a viabilidade de nossa
proposta, por meio de experiências de tratamento substitutivas do
hospital psiquiátrico, com êxito e sem excluir o indivíduo da sociedade,
do convívio familiar, do exercício de direito de sua cidadania. A partir
da atuação do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, foi
deflagrado, em nosso País, um processo de reforma psiquiátrica, do
qual os tratamentos substitutivos são fruto. Se muitas conquistas
houve, muito ainda se tem a fazer pelas pessoas que deparam com a
experiência do enlouquecimento. Ainda hoje há mais de 60 mil
pessoas encarceradas em hospitais no Brasil, em condição de
descaso e abandono, trancadas, mas não tratadas.

Esse grave desrespeito aos direitos humanos, como outros tantos
em nosso País, passa longe da percepção do cidadão comum, pois
não é notícia, mas continua enchendo os bolsos dos empresários da
loucura. A população em geral, incluindo-se aí as classes mais
favorecidas, é carente de informação sobre como procurar ajuda em
caso de uma crise emocional na família ou na comunidade, e a idéia
da internação psiquiátrica ainda é a primeira que aparece como
alternativa.

Esse é atualmente o desafio que nos colocamos: ampliar essa
discussão para parcelas mais amplas da sociedade, garantindo
acesso à informação e à assistência nas necessidades, pressionando
Governo e a iniciativa privada a investirem na transformação desse
cenário vergonhoso.

Cumprimento todos os profissionais da área de saúde que trabalham
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com saúde mental, assim como todas as famílias que têm
contribuído, organizando-se para conseguir um tratamento digno e
respeitoso a essas pessoas.

Desejo que, nesta Casa, possamos contribuir, por intermédio da
Comissão de Saúde, de discussões, para que os projetos que já
existem em defesa da luta antimanicomial possam efetivamente ser
cumpridos.

Cumprimento, ainda, todas as pessoas de Minas Gerais que passam
por esse processo de sofrimento mental. Não desanimem, unam-se
para que possam participar das unidades de tratamento. Organizem-
se, juntamente com suas famílias, e criem condições para a
construção da cidadania, a fim de que possam ter seus direitos
respeitados e conseguir dos governantes, em todas as esferas, o
tratamento a que têm direito. Muito obrigada.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

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

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

Questões de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Presidente. Gostaria de me

dirigir aos Deputados e às Deputadas da Casa, que são testemunhas
de que várias vezes estive nesta tribuna cobrando do Governo
Estadual providência quanto à segurança, não só de Belo Horizonte,
mas também principalmente do Barreiro. Há cerca de iO minutos,
houve um tiroteio entre bandidos e a policia, no Banco Matrix com
Banco do Brasil. Um detetive, uma menina e um bandido foram
atingidos.

Já disse que se o Barreiro fosse emancipado talvez fosse a 8
cidade de Minas Gerais. Lá não há policiamento. Quando as polícias
militar e civil ali estão, a viatura está com o pneu furado, careca,
precisando de fazer alguma reforma ou benfeitoria dentro de suas
instalações. A comunidade sempre participou, ajudando, mas, até
agora, não vimos uma atuação firme do Governo quanto à
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criminalidade que campeia nas regiões do Barreiro, do Leste e de
Venda Nova.

Estive com o Prof. Sapori, com o Desembargador Lúcio Urbano,
com o Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel. Sócrates, e com o
Cel. Rômulo do CPC de Belo Horizonte. Apenas ocorrem reuniões
que não resolvem nada. E vidas humanas estão sendo ceifadas na
região. A malandragem está à vontade, principalmente naquela
região. Não permitiremos, de maneira nenhuma, que essa situação
continue. É preciso uma ação firme nesse ponto.

Já é o segundo assalto. No outro, pegaram um prédio de 13 andares
e o fecharam, roubando tudo, do 110 ao 130 andar. Usaram
armamento pesado. Ninguém podia sair nem entrar. E não prenderam
nem um. E há pouco houve um tiroteio no centro do Barreiro. Não há
nem uma viatura rodando no centro do Barreiro. A comunidade está
aflita e pede, pelo amor de Deus, uma providência. E vai atrás dos
seus representantes legítimos, que foram eleitos, para encaminhar e
intermediar essas questões.

Faço, mais uma vez, um apelo para que a polícia realmente atue,
não só especificamente no Barreiro, mas em Belo Horizonte, que está
insegura, porque a bandidagem e os traficantes tomaram conta.
Soubemos hoje pela imprensa de traficantes rodando dentro dos
corredores de um hospital psiquiátrico. Estão traficando dentro e fora
dos hospitais. Não há uma fiscalização, um policiamento ou um
acompanhamento. Nessa situação, as famílias desesperadas, na
expectativa da recuperação do seu filho, da esposa ou do marido, mas
não têm segurança. A pessoa está internada e, dentro do hospital,
sendo abastecida com drogas, como o "crack", a cocaína e a
maconha. Vejam a situação a que estamos chegando. Se o Governo
não tomar uma posição, Belo Horizonte virará uma Colômbia, será o
caos. Precisamos de uma posição firme e acredito que o Governador
Aécio Neves e o Vice-Governador Clésio Andrade acionarão a polícia
e resolverão o problema.

Conto também com o Governo Federal, para que saia da falácia e
comece a agir e cumprir suas promessas, colocando não só as
parcerias com os Governos Federal e municipal, colocando recursos
para combater os bandidos do tráfego. Não é possível continuar do
jeito como está: no centro de Belo Horizonte, depois das 20 horas,
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não podemos andar. Temos de sair das falácias e das palavras
bonitas e começar a agir. Faço essa cobrança ao Prefeito Municipal,
ao Governador e ao Presidente. O povo está assustado, com medo, e
os bandidos estão deitando e rolando.

O Deputado Paulo Piau - Anuncio a esta Casa e a Minas Gerais o
falecimento do Sr. Jones Andrade, liderança consolidada na cidade de
Passos, onde, não tendo ação política, aprendi a admirar o trabalho
de Jones Andrade à frente do sindicato rural daquela cidade. Na
exposição agropecuária, pude presenciar o resultado do trabalho que
desenvolvia com as comunidades rurais e seu apoio aos pequenos
agricultores. E, num acidente trágico, dentro da cidade de Passos,
lamentavelmente perdeu a vida. Minas Gerais sente-se enlutada e
solicitamos que esta Casa envie votos de pesar aos familiares pelo
passamento de Jones e que Deus possa confortá-los. Muito obrigado.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir a Proposta de Emenda à Constituição
n° 74/2004. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Neider Moreira e Luiz
Humberto Carneiro; suplentes - Deputados Alencar da Silveira Jr. e
Arlen Santiago; pelo Bloco PT-PCdoB: efetiva - Deputada Jô Moraes;
suplente - Deputada Cecília Ferramenta; pelo PL: efetivo - Deputado
Célio Moreira; suplente - Deputado Antônio Genaro; pelo PFL: efetivo
- Deputado Paulo Cesar; suplente - Deputado Gustavo Valadares.
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 nos 2.905 e 2.906/2004, da Comissão de
Administração Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Administração Pública - aprovação, na 6 a Reunião Extraordinária da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 15 a Legislatura, do Requerimento n°
2.816/2004, do Deputado Alencar da Silveira Jr. (Ciente. Publique-se.;
e pelo Deputado Antônio Carlos Andrada - indicando o Deputado
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Domingos Sávio para membro suplente da Comissão Especial da
Silvicultura, na vaga do Deputado Neider Moreira. (Ciente. Designo. As
Comissões e cópia às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva (3), solicitando a retirada de tramitação
dos Projetos de Lei n

os 196, 550 e 1.310/2003 (Arquivem-se os
projetos); nos termos do inciso VII do art. 232 c/c o art. 140 do
Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Paulo Piau,
solicitando que o Projeto de Lei n° 1.364/2004 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu prazo para emitir parecer, Adalclever Lopes,
solicitando que o Projeto de Lei n° 6/2003 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu prazo para emitir parecer, e Sargento Rodrigues,
solicitando que o Projeto de Lei n° 823/2003 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Direitos Humanos perdeu prazo para emitir parecer; e, nos termos do
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros, solicitando a realização de
reunião especial em homenagem aos 70 anos de fundação do Colégio
Santo Agostinho de Belo Horizonte, e da Deputada Ana Maria
Resende e outros, solicitando a realização de reunião especial em
comemoração dos 96 anos da imigração japonesa no Brasil.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, na última quinta-

feira, participávamos de reunião da Comissão de Direitos Humanos,
quando houve um incidente. Os jornais solicitaram a fita dessa
reunião. Como alguns colegas jornalistas afirmaram, não lhes foi
entregue a fita, e o 'release" da funcionária da Casa, Sávia, foi ao ar:
"Deputado agride jornalista".

Sr. Presidente, há agressão e agressões. Salvo engano, a Deputada
Ana Maria Resende disse-me que o Deputado Durval Angelo falou da
tribuna que a agressão foi um absurdo e necessita ser apurada. Já
estive na Comissão de Direitos Humanos e solicitei ao Deputado
Durval Angelo que fizesse a requisição dessa fita. Com o cargo que

WAN



952
ocupa, o Deputado Durval Angelo é muito bom para espalhar e
jogar com o nome das pessoas. Gostaria que, na próxima semana, ou
até hoje mesmo, a Casa liberasse a fita para a Comissão de Direitos
Humanos. Senão, tenho a fita, que encaminhei às emissoras de
televisão. Então, pedirei ao Deputado Durval Angelo - que seria meu
vizinho à Rua Olegário Maciel, e não o será mais - que a analise.

O Luizinho, do jornal "Estado de Minas", disse-me: W. Exa. está
batendo em mulher. Espero que não bata em mulheres da terceira
idade.". E preciso tornar o fato público e mostrar o que ocorreu de
fato. Foi dito que eu bati em uma funcionária desta Casa, que ela foi
agredida, ficou roxa e teve de ir ao hospital.

E preciso saber o que é agressão. Em Itabirito, foram distribuídos
panfletos com os seguintes dizeres: "Itabirito não vota em quem bate
em mulher". A matériã do jornal "Estado de Minas" é cômica: "Agora
caso de polícia é 45, PSDB". Tenho certeza de que a direção do
PSDB, nacionalmente e principalmente em Minas Gerais, repudia uma
atitude dessa. E muito bom quando as coisas são ditas na cara.
Solicito ao líder do PSDB que sejam tomadas providências.

Quando a noticia entrou no ar, minha preocupação foi tanta que,
naquele momento, se pronunciou um Deputado do próprio PSDB. Os
ânimos estavam exaltados. A reunião começou a tomar outro rumo
que não o das discussões e necessidades.

Faço um apelo à direção do PSDB. Gostaria que os Deputados
desta Casa vissem a fita na íntegra, sem cortes, e tirassem suas
conclusões.

Posso ter errado no volume. Num ambiente como aquele, devo ter
falado mais alto. Devido à situação, posso ter tido uma atitude que
não seja condizente com a prática deste parlamento. Fala-se em
agressão e medicina legal, o que é grave. Estou tão tranqüilo quanto
estava naquele dia. Algumas colegas disseram-me que, se tivessem
visto a fita, o caso não teria tomado tamanha proporção.

A reunião já havia acabado, quando um repórter da TV Record
entrou no ar e disse: "Este é o Plenário onde foi agredida a jornalista e
onde o Deputado trabalha.". O Delegado que foi procurado não sabia
o que se passava, mas, quando viu a fita, perguntou-me se aquela
teria sido a agressão a que se referiram. O sensacionalismo da
imprensa, principalmente da TV Record, foi grande. As matérias
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divulgadas, principalmente no jornal "Estado de Minas", revelam,
posteriormente, minha versão, por meio do "release" que foi
distribuído. Nada foi apurado. Não preciso dar justificativas, porque,
graças a Deus, tenho um passado limpo.

Gostaria que o Deputado Durval Angelo e os demais
acompanhassem, na íntegra, o que realmente ocorreu. Muito
obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Gostaria de complementar uma fala do
Deputado Célio Moreira. O que está havendo com a segurança
pública do Estado de Minas Gerais é muito grave. Nos últimos 15 dias,
o Governo noticiou dez versões para a redução do déficit, que, na
verdade, não existe. Ele está deixando de atender às necessidades da
população.

Sr. Presidente, o Célio disse que não há viaturas nas ruas. Isso está
acontecendo porque não há verba para a gasolina, pois já estamos na
segunda quinzena do mês. Quando recebem a verba, promovem uma
movimentação maior, mas, depois, não há mais dinheiro para a
gasolina e para os pneus, impedindo que procedam ao embate contra
os bandidos.

O Deputado Célio Moreira disse muito bem que precisamos sair do
discurso para a ação. .0 Secretário Anastasia tem dito em bom som
que reduziu o déficit. Concordamos com isso, mas perguntei a ele se
estava reduzindo o déficit ou o atendimento à população. Respondeu
que realmente, quando se reduz o custeio, prejudica-se esse
atendimento. Isso é o que está acontecendo com relação à polícia.

O Secretário Anastasia falou, em uma reunião, sobre esse corte no
custeio da Polícia Militar e da Polícia Civil. Ontem estive visitando uma
delegacia regional. Sabem qual é a verba disponível para o Delegado,
a fim de proceder a uma diligência, ou a uma cobrança, ou para levar
e trazer presos? Ele dispõe de R$400,00. Esse povo está brincando!
Esse pessoal que está trabalhando no planejamento do Governo
Aécio Neves está brincando de planejar, porque a população não
aguardará passivamente que algo aconteça.

Deputado Miguel Martini, ligaram-me da minha cidade, Pará de
Minas, dizendo que haverá uma invasão dos funcionários públicos à
sede do IPSEMG, porque pagam um absurdo para esse Instituto,
contudo não há atendimento. Até quando o funcionário público
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agüentará essa situação? Até quando continuará pagando as suas
taxas, os seus impostos e a sua contribuição, sem ser atendido?

Pedi à nossa gerente que tomasse cuidado e que, se precisasse, iria
lá, a fim de evitar que um mal maior aconteça. Sabemos que o
Governador Aécio Neves, com competência jamais vista em qualquer
época da política nacional, está manipulando as informações, que
saem da forma que interessa ao Governo. Na realidade, não é isso
que está acontecendo. O Deputado Célio Moreira disse muito
claramente que não há policiais nas ruas. Isso não é culpa da polícia,
pois não há como ir para as ruas.

Precisamos sair do discurso e alertar o Governador Aécio Neves
quanto a isso, porque tenho certeza de que essas informações não
estão sendo encaminhadas a ele, do contrário não estaria viajando
para a Europa e, depois, para a China, pois, no dia 27, haverá essa
movimentação da Polícia Militar, e todos sabemos o que aconteceu no
Governo Azeredo. Talvez tenham dito a ele que está tudo sob
controle. Como a imprensa não noticia, está tudo sob controle.

Deputado Miguel Martini, esse corte de 20% no custeio da Polícia
está causando o aumento da bandidagem, porque não há policiais nas
ruas. Não é possível uma delegacia regional sobreviver com
R$400,00, que demoram seis meses para ser pagos. Coitado do
Delegado que tem de ficar pedindo esmola para acudir as
necessidades mais prementes! Temos de sair do discurso para a
prática. Essa é a realidade. Podem falar sobre outras realidades. O
Deputado Miguel Martini, com certeza, fará isso, mas estará
defendendo o indefensável, pois estamos expondo a realidade atual
do Estado no que diz respeito à segurança pública.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, o Deputado Antônio
Júlio está, há aproximadamente três anos, atrasado em sua
constatação, porque foi o Governo que ele apoiou com muita firmeza
que deixou R$2.400.000.000,00 de déficit para este Governo. Todo o
esforço que o Governador Aécio Neves está dispensando é para tapar
o buraco deixado pelo Governo que o Deputado Antônio Júlio apoiou.
Naquela época, não me lembro de tê-lo visto aqui procedendo às
denúncias graves necessárias.

Percebemos, neste momento, que essa viagem do Governador não
é para passear com Ajudante de Ordens no Paraguai, mas para levar
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empresários mineiros e buscar negócios e investimentos, para
aumentar a receita do Estado, resolvendo inclusive o problema da
Polícia Militar. Não foi passear e assistir à matinê às 3 horas da tarde,
como fez o Governador anterior, que apoiou. Naquele momento, sim,
se tivesse administrado este Estado, deixando-o sem déficit, teria sido
mais fácil agora. Mesmo com essas dificuldades, o Governador tem
tratado a questão da segurança pública com seriedade e encontrado
alternativas. Tem de resolver o problema do déficit e dos servidores,
porque nada foi solucionado. No Governo anterior, aprovamos uma lei
delegada para o Itamar Franco, que o Deputado Antônio Júlio
apoiava, para que pudesse resolver os problemas. Mas ele piorou
ainda mais a situação dos servidores públicos de Minas Gerais. Essas
distorções também precisam ser resolvidas.

Percebemos ainda que R$1.400.000.000,00 já foram retirados do
déficit. Esperamos zerá-lo até o final do ano. O Governador está
fazendo um esforço danado para equilibrar as contas, porque, se não
o fizer, o Governo de Brasília não lhe dará o aval para trazer recursos
do Banco Mundial e investir nas estradas mineiras. Se não formos
capazes de falar a verdade - ficarmos apenas jogando gasolina para
incendiar -, não poderemos fazer uma análise real da situação. Hoje,
há um esforço imensa para valorizar os servidores, mas não dá para
fazer tudo de uma vez só. Isso seria mágica, seria maquiagem, seria
falsear a verdade. Não é assim que o Governador está tratando as
coisas sérias de Minas Gerais. Ele tem buscado no exterior,
juntamente com o Presidente Lula, investimentos para todos os
setores. Essa é a única maneira de melhorar a situação dos
servidores, qual seja, aumentando a receita. O comprometimento da
folha está acima do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Se
fazemos um governo realista, que começa a cortar despesas, dando
exemplo a partir do seu próprio salário e reduzindo o quadro do
recrutamento amplo e o número de secretarias, é para dar mais
agilidade e economizar recursos. Além disso, vemos as leis, como
uma que está aqui para ser votada, que possibilitarão ao Estado
arrecadar um dinheiro que já estaria perdido. Tentaremos resgatá-lo
para fazer caixa, para cobrir o rombo do Governo anterior e poder
reconhecer o trabalho do servidor público, dando dignidade a todos.
Mas isso não pode ser feito da noite para o dia. E lamentável que se
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peguem coisas pontuais para desmerecer um Governo tão sério,
que tem sido reconhecido não apenas em Minas, mas por toda a
mídia nacional. Ele recuperou o prestígio do Estado, que agora toma
parte nas decisões do cenário nacional, é convidado a opinar e a
coordenar processos. Minas estava esquecida, Minas estava relegada
ao segundo plano. Agora não: voltamos ao cenário político nacional,
resgatamos nossa credibilidade junto aos organismos internacionais e
voltamos a ter perspectivas de crescimento real. Essas coisas
precisam ser ditas também. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art.
164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - E regimental. Com  a palavra, pelo art. 164 do
Regimento Interno, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Presidente, queria alertar: não estou
pedindo questão de ordem, estou fazendo meu pronunciamento pela
ordem.

Queria dizer ao Deputado Miguel Martini que é isso que a política
não resolve. Não queremos levar um tombo para trás, queremos
alertar o Governo sobre o que está ocorrendo hoje. Disse que
tentariam jogar a culpa sobre o Itamar Franco. Nós, do PMDB,
defendemos, sim, o Governador Itamar Franco, porque foi ele que nos
defendeu das trapalhadas do PSDB, quando este queria vender
Furnas. Foi criticado quando colocou a Polícia Militar para defender
Furnas de uma trapalhada do Governo do PSDB. Foi ele que retomou
a CEMIG para o Governo de Minas Gerais e para o povo mineiro,
também numa negociata do Governo do PSDB. Mas isso já não tem
importância, já aconteceu e vai ser levantado. Estamos discutindo
hoje. O Governador Itamar Franco pode ter todos os defeitos, mas foi
o primeiro Governador deste País a levantar a bandeira das
moratórias, porque previa a situação em que estamos hoje. Estamos
prevendo que o Estado vai falir, mas não por culpa do Governador
Aécio Neves. Não estou levantando essa questão. Acho, aliás, que ele
está fazendo um esforço incomum para zerar o déficit, mas, se não
houver renegociação da dívida, Deputado Miguel Martini, não há
governo que vá conseguir isso. Estamos preocupados em ajudar o
Governador. Queremos mostrar-lhe as dificuldades da segurança
pública porque talvez informações não lhe estejam chegando. E
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necessário que faça investimentos. Se preciso, que faça cortes em
algum lugar, mas investimentos na segurança pública são
fundamentais. Precisa resolver a situação do IPSEMG. Não estou
falando de coisas passadas, mas de coisas presentes. De discurso, o
povo já se encheu. O povo quer solução e resultado. Estamos aqui
hoje não para fazer oposição ao Governador Aécio Neves, mas para
cobrar uma posição quanto a um caos pontual. Precisamos discutir o
caso do IPSEMG e da segurança pública. Não precisamos ter medo
de discutir a situação e levá-la ao Governador Aécio Neves. Ele sabia
que a situação do Estado era ruim. Quando assumimos qualquer
cargo executivo, sabemos que existem problemas, que vamos ter que
carregar a carga pesada que é ser Chefe de um Poder. Como bem
disse o Deputado Célio, precisamos sair do discurso.

Há um discurso fantástico da unificação das ações da Polícia Civil
com as da Polícia Militar. Deputados Rêmolo Aloise e Sargento
Rodrigues, sabem qual a distância, hoje, entre a Polícia Civil e a
Polícia Militar? É a mesma distância daqui até onde está hoje o
Governador Aécio Neves. Se já chegou na China, a distância é essa.
Se chegou a Washington, a distância é essa, e falam que está
havendo unificação das ações da polícia, o que não é verdade. E
sobre isso que queremos alertar, já que não temos condições de
conversar com o Governador, de levar essas informações, que, tenho
certeza, não estão chegando até ele. Temos essa obrigação, como
base do Governo, como Governo passado.

Nunca defendemos a bandeira do PMDB, nunca defendemos as
pessoas que assumem o Governo, defendemos o Governo do Estado
de Minas Gerais. Ninguém pode tirar deste Deputado a fama que
tenho. Sempre defendi o Estado. Quero que o Estado funcione. O
Estado de Minas Gerais está paralisado, e todos estão dizendo que
está funcionando. Isso nos deixa sem saber o que fazer. Até quando
vamos continuar iludindo o povo brasileiro dizendo que está tudo
bem? Não existe segurança, não existe saúde. O IPSEMG está falido
e não responde às necessidades dos seus contribuintes,
principalmente os mais carentes, porque aquele que ganha um pouco
mais já desistiu, já está pagando um plano de saúde porque sabe que
não vai ter um atendimento público de um órgão para o qual sempre
contribuiu. V. Exa., Deputado Rêmolo Aloise, conhece a situação do
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IPSEMG melhor do que qualquer outro e sabe que a situação é tão
complicada, que, em um ano e quatro meses, parece que já teve cinco
Presidentes. Agora, parece que o atual Presidente vai jogar a toalha,
porque não recebe respaldo do planejamento do Governo no repasse
dos recursos para cumprir com suas obrigações.

Não estamos preocupados com o passado. Se houver discussão
acerca desse assunto, deveremos fazê-la com o PSDB. Tanto
Eduardo Azeredo quanto Aécio Neves pagaram caro. Aquele por não
ouvir a Assembléia Legislativa, e este, em vez de ouvir a política, por
dar ouvidos às palavras dos técnicos e dos consultores que trouxe de
São Paulo, do Rio de Janeiro e de Brasília. O verdadeiro companheiro
apenas alerta e diz a verdade. Já o "puxa-saquismo" excessivo
prejudica o Governador Aécio Neves.

Questões de Ordem
O Deputado Leonardo Quintão - O Deputado Miguel Martini trata o

PMDB como Oposição. Entretanto o partido é da base do Governo, o
que não significa calar, abaixar a cabeça e fechar os olhos, mas
orientar o Governo. O que estão fazendo com o Governador Itamar
Franco é um grande desrespeito. Ele veio outorgar apoio ao
Governador Aécio Neves e dizer às bancadas que ajudem e
conversem com o Governador. Agora o Deputado Miguel Martini trata
o PMDB, que sempre esteve ao lado do Governador Aécio Neves,
como oposição.

Alerto esta Casa e o Deputado, que nos tem tratado com pouco
caso, dizendo inverdades a respeito de Itamar Franco, que apoiou,
equipou a Polícia Militar e aumentou o salário dos servidores. A polÏcia
reivindica o mesmo tratamento dispensado pelo Governo passado.
Criou várias hidrelétricas e, se a CEMIG conta com uma sobra de
energia, o responsável é o Governo passado. A COPASA receberá
R$300.000,00 para investir em saneamento básico, fruto do trabalho
de Itamar Franco. Com o apoio do PMDB, Aécio Neves colherá os
frutos. Portanto, exijo respeito ao partido, pois não somos Oposição.
Se quiserem que sejamos, que o Governador Aécio Neves diga "não"
ao nosso apoio. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Assim como procuraram atingir o
PSDB, também me senti atingido. Tenho convicções partidárias,
embora não viva olhando pelo retrovisor, e orgulho-me da história do
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PSDB, dos princípios de ética e de moralidade que norteiam a vida
pública de homens como o Governador Aécio Neves. Atacar o PSDB
significa ofender o Governador Aécio Neves e todos os que acreditam
na social democracia. Apesar de termos prestado grandes
contribuições, estamos cientes de que muito ainda precisamos fazer.

Precisamos esclarecer que o PMDB vive uma crise de identidade.
Num momento, o Deputado Antônio Júlio ocupa a tribuna para
responsabilizar o Governo por omissão, por inoperância e por uma
série de situações que, bem sabe, não são originárias deste Governo,
insinua que o Governador Aécio Neves não deveria cumprir a missão
diplomática que está cumprindo a serviço de Minas Gerais. Em
seguida, vemos membros do PMDB esbravejar dizendo que é base do
Governo, mas com atitudes dessa natureza.

A busca de entendimento é algo primordial para que o Estado
continue no caminho do desenvolvimento, do qual não podemos abrir
mão. Mas não devemos deixar de olhar para trás para buscar
referências para não cometermos os mesmos erros. Não podemos
continuar a levar este Estado ao endividamento insano. Não podemos,
a cada ano, aumentar a dívida do Estado em R$2.000.000.000,00. A
dívida deixada pelo Governo anterior é infinitamente maior. Isso foi a
realidade fiscal. A cada ano a dívida aumentava em torno de
R$2.000.000.000,00. Se o Governador Aécio Neves não fosse
responsável, continuaria endividando Minas Gerais com atitudes
irresponsáveis, e quem pagaria o pato seriam os professores, as
escolas e os funcionários públicos, que não receberiam seus salários
em dia. O Estado não receberia investimentos em educação, saúde e
saneamento. Qualquer ser com o mínimo de bom-senso, se se
despojar das paixões partidárias, compreenderá que até na economia
de uma dona de casa há necessidade de se registrar a receita e
harmonizá-la com os gastos. O Estado de Minas Gerais não foge a
essa regra elementar. Portanto, um governante responsável luta para
trazer investimentos externos para o Estado. O Governador Aécio
conseguiu, com a aprovação do Banco Interamericano, recursos para
melhorar as nossas estradas; conseguiu recursos do BID para
melhorar o saneamento e investir em empresas que podem gerar
mais empregos. Além disso, há o compromisso com os servidores,
encaminhando os planos de carreira; com a Polícia Militar, desde o
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primeiro momento, investindo para que fique mais bem equipada e
cobrando do Governo Federal a liberação de recursos do Fundo
Nacional de Segurança, para que o Estado tenha o que é direito seu.

Portanto, não cumpriremos o papel de base de apoio para construir
uma Minas Gerais melhor acusando o Governador de omissão. O
PSDB olha para trás de cabeça erguida. O partido não mudou de
posição, não se envergonha das atitudes do passado. Ele tem história
séria neste País em defesa da ética e da moralidade. Não foi à toa
que o PSDB criou a LRF, para que os governantes parem de jogar a
culpa na platéia, parem de enganar os servidores e a população nas
véspera de eleição. Depois, colocam os municípios, o Estado e a
União em verdadeiro caos. O PSDB quer que o Brasil melhore para
todos, e não apenas para agradar a alguns. Isso não é tarefa fácil. Só
conseguiremos isso com homens sérios e íntegros, com estadistas
como o Governador Aécio Neves, que tem coragem de enfrentar as
dificuldades. Ele não fez uma campanha baseada em promessas, mas
apontou as dificuldades que enfrentaria, e as enfrenta com
competência. O PSDB se orgulha do Governador que tem. Obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do
Regimento Interno, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Sr. Presidente. Um dos
pronunciamentos que me antecedeu, de certa forma, sintetizou a
própria fala: a perplexidade.

Neste momento, a perplexidade paira neste recinto. Primeiramente,
ninguém deve ser parecido, mas, na minha vida, sempre considerei
mais honesto ter um lado. Posso até escolher o lado errado, mas foi o
que escolhi. Não finjo estar de um desejando estar em outro. No
Governo anterior, fui da Oposição durante quatro anos. Neste ano, o
bloco de que participo escolheu-me como Líder da Maioria. Sinto-me
honrado por isso. Todos conhecem o meu lado. E mais difícil quando
não se conhece o lado ou se muda a todo instante. Então, é mais fácil
para o telespectador, o eleitor e os agentes políticos, quando
definimos mais claramente essas questões.

Em segundo lugar, não é preciso que ponham falas na minha boca.
Falo o que desejo. Se não disse, não inventem. Falo quando tenho
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condições, em todos os aspectos, de dizer. Todos assistem a isso
perplexos, pois não foi o que disse. Esse debate ajuda somente
quando promovemos um discurso consistente e calcado na verdade
dos fatos. Neste caso, o nosso discurso é dizer que, a partir do
Governador Aécio Neves, Minas Gerais está mudando muito e para
melhor. Um dos Líderes do Governo nesta Casa não precisava dizer
isso. Tanto a imprensa nacional quanto os organismos internacionais
e o Governo do Presidente Lula dizem isso. Cegos são os que não
desejam ver a evidência, e, realmente, não verão nunca.

As funções e os cargos de todos servidores públicos estão sendo
regulamentados. Um Governador que assume um déficit de
R$2.400.000.000,00 e retira R$1.400.000.000,00 paga o 130 salário e
os salários em dia e envia um plano de cargos e salários a esta Casa,
como nunca ocorreu; um Governador que, pela primeira vez, passou a
falar de orçamento real, levando Minas Gerais ao cenário nacional e
internacional, recuperando a sua credibilidade e buscando
investimentos internacionais - a cada dia chegam mais investimentos;
um Governador que recolocará Minas no seu devido lugar e investirá
R$1.000.000.000,00 para inserir 224 municípios; um Governador que
trata a questão da segurança pública, da saúde e da educação com
seriedade - aliás, estamos recuperando o espaço perdido na
educação, estávamos em primeiro lugar e passamos para o quarto, ou
seja, perdemos para nós mesmos -; um Governador que valoriza a
classe política e dialoga com ela; é um Governador de que Minas
precisava. Não reconhecer isso é não querer enxergar essa evidência
tão clara.

Questões de Ordem
O Deputado Adalciever Lopes - Todos temos orgulho do nosso

Governador, tanto a Situação quanto a Oposição. Ambas devem
existir, a Oposição não permite que o Governo seja ditador. E esse
Governo está mais ditador a cada dia. Não sabemos se a Oposição é
mais base, ou se tem fogo amigo. O PMDB escolheu o lado do qual
sempre esteve e se manterá ao lado do povo de Minas. Escolhemos
defender o povo, assim como o Governador Itamar Franco deu
dignidade aos policiais de Minas pagando a eles um salário capaz de
manter suas famílias, comprando viaturas novas e aumentando o
número de vagas no sistema carcerário.
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O jornal "Estado de Minas", em uma página inteira, publicou que

havia uma comunicação interna da Polícia Civil que proibia aceitar
presos. Vejam o absurdo a que chegamos! Hoje, temos medo de sair
à rua e colocarem um revólver em nossa cabeça. Estamos suplicando
segurança para ajudar o Governador, a quem tanto admiramos.
Pedimos ao Governador que desse gasolina para as viaturas, que
desse o mínimo necessário para duas Polícias que estão em greve
branca, porque não têm comando. Não falta apenas gasolina, falta
comando também. O povo de Minas e de Belo Horizonte tornou-se
prisioneiro em suas casas. Nós, do PMDB, permanecemos do mesmo
lado, o lado do povo de Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Como membro do Bloco PT-PCdoB,
quero deixar claro nosso posicionamento. O descompasso do
Governo Aécio Neves já chegou na base de sustentação. Muitos
Deputados da base do Governo que votaram a favor das taxas já
afirmaram que, se o projeto voltar a tramitar nesta Casa, votarão
contra. E importante que os Deputados abram os olhos para a forma
como o Governador Aécio Neves vem conduzindo o Estado.

Há um mês, a revista "Veja" publicou uma matéria sobre o Governo
do Estado intitulada 'Trem no trilho", à qual respondi, mas ainda não
foi publicada. (- Lê:)

"O trem no trilho. Os trilhos, sabe-se lá pra onde... Como Deputado
Estadual em Minas Gerais, gostaria de fazer alguns comentários
sobre a reportagem "Trem no trilho", alusiva ao Governo de Aécio
Neves em nosso Estado. Desvalorizar o funcionalismo, aumentar
impostos e criar taxas não é o trilho ideal para o desenvolvimento
econômico e social. O choque de gestão provocou um curto-circuito
nos direitos dos servidores, que perderam vantagens financeiras em
troca de promessas de adicionais e reajustes, que não vieram até
agora. O corte de 10.200 funcionários não efetivos da Secretaria de
Educação causou impacto na qualidade da educação, com a redução
de turmas, a superlotação de salas e o agravamento das condições de
trabalho. A sanha arrecadatória foi tão grande, que, no ano passado, o
Governador queria cobrar até para chamar a polícia - R$14,46 por
policial por hora - e, ainda, pela utilização de viatura policial - até
R$2.485,58. Ficava mais barato negociar com os bandidos que pagar
a fatura da Polícia Militar. Não fosse nossa oposição, esses e outros
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absurdos teriam sido transformados em lei.

Tudo isso para justificar um rombo no orçamento que não passa de
um factóide para afastar pedidos de Prefeituras endividadas e servir
de desculpa para a falta de investimentos. Tanto é que, em 2003, tudo
o que foi investido neste Estado correspondeu a recursos
provenientes do Governo Federal.

A aludida redução de cargos de confiança também não existiu, pois
foram extintos cargos que não estava preenchidos desde a época do
Governo Itamar Franco. Então, os cargos extintos não estavam
ocupados.

Além do mais, são patentes algumas ações contraditórias do
Governo: 13° salário pago em dia e cerca de 80 mil professores
designados, os quais somente receberam o salário de fevereiro no
final do mês de abril; todavia, divulga que pagou o 130 salário em dia,
mas os servidores designados somente receberam esses salários no
final do mês de abril, depois . de denúncia feita pelo nosso bloco nesta
Casa.

Publicidade em larga escala, dizendo que Minas Gerais é o único
Estado onde as crianças entram na escola aos 6 anos de idade. Essa
é uma propaganda enganosa, porque são os municípios que
implementam a proposta. O Governo do Estado apenas responde por
algumas escolas-padrões, transferindo a responsabilidade para os
Prefeitos.

Os maiores de 18 anos são proibidos de freqüentar o ensino regular
nas escolas do Estado. Denunciamos isso várias vezes aqui, e a
Secretária de Educação prometeu revogar a resolução, mas, até hoje,
não o fez. Na semana passada, cobrei novamente do Líder do
Governo, que prometeu tomar providências.

Aumento de impostos: 100% no IPVA das motos, criação de taxas
que penitenciam os trabalhadores, enquanto o Estado perde
R$150.000.000,00 em arrecadação na redução do ICMS do diesel, o
que só beneficiou as distribuidoras. O acordo não foi cumprido. Nele
estavam previstos diminuição do preço do diesel, criação de 6 mil
empregos, abertura de mais 200 postos e aumento da arrecadação.
Nada disso ocorreu. Por isso é importante falarmos a verdade.
Estamos aqui como Oposição séria e responsável. Queremos ajudar a
resolver os problemas do Estado de Minas Gerais. Não podemos
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aceitar que o povo seja enganado. Em vez de ficarmos batendo
boca, partido "A" discutindo com partido "B", temos de nos unir. O
Poder Legislativo mineiro tem de ser respeitado. Temos de cumprir
nossa função, que é fiscalizar o Poder Executivo. Que a população
seja tratada de maneira justa! Que as promessas do Governador,
como tratar com dignidade os servidores públicos, garantir o primeiro
emprego para a juventude, melhorar a qualidade da educação,
melhorar a saúde, sejam cumpridas! Obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, de forma mais
calma, gostaria de analisar algumas questões abordadas por alguns
colegas de outros partidos.

O déficit existente no Estado de Minas Gerais não é fruto do trabalho
do Governador Aécio Neves em um ano e meio. Um dos responsáveis
pelo caos em que se encontra a situação financeira do Estado é o
Governo passado, que resolveu, de forma louca, fazer, no primeiro dia
de Governo, uma moratória, cortando relacionamentos com o Governo
Federal, que é o ente federativo que possui verbas, e com os Bancos
Mundial e Interamericano, que são Bancos de fomento.

Se a situação do Estado se encontra assim, isso se deve a
irresponsabilidades cometidas no passado. O Governador Aécio
Neves, mesmo trabalhando com déficit no orçamento, com o
orçamento real, conforme disse o Deputado Miguel Martini, colocando
o déficit em R$1.400.000.000,00 para o exercício de 2004, ainda
conseguiu, na área da saúde, investir em ambulâncias, o que no
Governo Itamar não foi feito em momento algum.

Na área da educação, aumentou, em um ano, o tempo do aluno do
ensino fundamental na escola, o que foi feito pela primeira vez no
País.

Na área da segurança, o Governo trabalha de forma sincera. Não dá
aumento porque não tem dinheiro. Não seria o mesmo que ocorreu no
Governo Federal? Lula pregou um salário mínimo de US$100,00,
como se naquela época o Governo Fernando Henrique não quisesse
dar esse valor. Era como se isso fosse possível, e FHC não o
quisesse. Não é isso. O salário mínimo hoje é de R$260,00, porque o
Governo só tem condições de dar esse valor. Se hoje a Polícia tem
aquele salário, que, reconheço, é pequeno, é porque, na verdade, o
Governo não tem condições de dar mais. Se o funcionalismo reclama
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por não ter aumento há algum tempo, esse fato se dá porque não
temos condições de receber mais.

A partir do momento em que este Estado zerar seu déficit e começar
a ter superávit, o que já é realidade no Governo Federal, que tem
procurado agradar aos Bancos e ao FMI, tenho a certeza de que a
realidade será outra na segurança, na saúde, na educação, que têm
muitos problemas. Será outra em todos os setores. O Governo do
Estado não está escondendo de ninguém que, em todos os setores,
existem problemas. Mas tudo tem de ser corrigido de forma franca,
dando um passo de cada vez, sem cometer loucuras, para que um
setor não seja beneficiado em detrimento de outros.

Citei alguns exemplos do que está ocorrendo neste Estado. Poderia
ficar aqui até amanhã citando outros. O povo de Minas e o povo do
Brasil estão cansados de discurso. E preciso colocar em prática uma
gestão administrativa, visando ao futuro, sem olhar para o retrovisor.
Deve-se olhar para a frente. O Governador Aécio Neves está, de
forma muito consciente, trabalhando em prol de todos os setores e do
desenvolvimento de nosso Estado, diferentemente de um outro
Governo que muito prometeu, mas que, infelizmente, nada tem feito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, estamos ouvindo aqui, por parte de alguns oradores,
uma resumida avaliação do Governo Aécio Neves.

Por uma questão de justiça, essa avaliação deve também considerar
a capacidade de endividamento que o Estado tinha quando o
Governador Aécio Neves assumiu. Não tinha nenhuma capacidade de
endividamento. Todos sabem, principalmente aqueles Deputados que
foram Prefeitos, que, sem capacidade de endividamento, o Estado
não tem condições de realizar praticamente nenhuma obra, a não ser
com recursos próprios, que inexistem em praticamente todos os
Estados e municípios brasileiros, dentro do sistema de Federação em
que estamos vivendo, que concentra mais de 70% dos recursos no
Governo central. Sem a capacidade de endividamento, o Governador
Aécio Neves teve de tomar uma série de medidas austeras, caso
contrário estaria governando um Estado completamente engessado.

Todos que têm bom-senso, que têm a mínima noção de
administração pública, que têm a mínima experiência com o
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Executivo, sabem que o Governador Aécio Neves tomou as
medidas que precisavam ser tomadas para adquirir condições de
administrar dignamente o Estado. Teve coragem de tomar medidas
austeras, algumas até antipáticas, e continuou firme em seu propósito.

O Governador, apesar de novo, é homem experiente, desde suas
origens. Adquiriu experiência no berço e por meio dos mandatos que
exerceu, até como Presidente da Câmara dos Deputados.

S. Exa. chegou ao Governo de Minas conhecendo a situação do
Estado. Tomou várias medidas e saneou as finanças do Estado. Por
isso está conseguindo financiamentos por intermédio do BID e do
BIRD, para pavimentar as estradas de Minas Gerais, particularmente
aquelas que ligam os pequenos municípios às rodovias já
pavimentadas. Obras fundamentais para o escoamento da produção,
principalmente do interior de Minas Gerais.

Como o Governador Aécio Neves conseguiu sanear as finanças, só
Deus sabe, tamanho foi o sacrifício para se conseguir isso! Por aí
passam várias medidas, até aquela de diminuir a folha de
pagamentos, que era de 75%, quando assumiu, e ainda é de 68%.
Isso contraria a LRF, impedindo, em razão de lei, e não em razão da
vontade do Governador, que S. Exa. dê qualquer aumento ao
funcionalismo. E a lei .que proíbe; não é nenhum Deputado da base
que é contra. Não sou eu nem ninguém, e sim a LRF que impede a
concessão do aumento, como era a Lei Rita Camata anteriormente.

Não se pode ultrapassar o percentual previsto na LRF. Trata-se de
uma lei dura, mas necessária para regularizar a situação, que estava
completamente descontrolada no País - e que, em grande parte, ainda
está.

Já que hoje, neste Plenário, se faz uma avaliação justa do
Governador Aécio Neves; então, que se fale também do
comportamento patriótico de S. Exa. durante a reforma tributária,
quando conquistou para Minas Gerais recursos da CIDE, na
compensação do imposto de exportação, e de outras fontes. Procurou
ainda melhor diálogo com o Governo Federal, e encontrou esse
diálogo.

E preciso reconhecer os méritos do Governo Federal ao dialogar
com o Governador, mas também de S. Exa. em preparar o Estado
para esse diálogo e beneficiar Minas Gerais.
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Não vou entrar - porque o tempo não me permite - em detalhes

nem tratar de realizações do Governador. Mas, por exemplo, o
Secretário Marcus Pestana tem sido insistentemente elogiado pelo
Ministro da Saúde como o melhor Secretário de Saúde do Brasil. Se
ele não estivesse fazendo nada, jamais receberia uma referência
dessa.

Se não fosse a atuação digna e dinâmica do Aécio à frente do
Governo, o povo de Minas Gerais não estaria aprovando o seu
Governo. Em qualquer pesquisa que se faça, em qualquer município,
inclusive em Belo Horizonte, a imprensa está mostrando que o Aécio
Neves é o grande cabo eleitoral nas eleições de Belo Horizonte. E
ainda o grande cabo eleitoral nas eleições gerais do Estado.

Isso não é à toa e acontece a um governo que tem apenas um ano e
quatro meses de administração. Ouvi aqui que o IPSEMG já teve
cinco Presidentes, mas isso não ocorreu no Governo Aécio Neves.
Houve apenas dois Presidentes neste Governo. Assim mesmo o
IPSEMG foi encontrado em uma situação lastimável, o que é do
conhecimento de todos. O Governador é aprovado pela grande
maioria do povo de Minas Gerais, com apenas um ano e quatro
meses de Governo, apesar de ter sido obrigado a tomar medidas
austeras. Nosso Governador é reconhecido, como foi afirmado pelos
Deputados da base do Governo que me antecederam, na imprensa
nacional, pelo Governo modelar que está fazendo. Isso tem de ser
assinalado também desta tribuna, para equilibrar-se a avaliação que
se resolveu fazer hoje do Governo Aécio Neves.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, estamos ocupando esta tribuna
para fazer justiça nessa avaliação ao Governo Aécio Neves. Muito
obrigado

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, relativamente ao Governo do Estado, quero que fique
registrado - e não é pela primeira vez - que infelizmente o Governo do
Estado tem o controle de grande parte da mídia. Esta Casa é um dos
poucos espaços que nós, da Oposição, temos, e inclusive Deputados
da base do Governo querem contribuir com suas sugestões e seus
questionamentos. Faz parte também do parlamento até os governistas
questionarem, para contribuir com o povo mineiro.

Isso é lamentável. Até na época da ditadura a imprensa tinha mais
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liberdade de expressão do que alguns órgãos de imprensa têm tido
em Minas Gerais.

Alguns Deputados estão incriminando de maneira falsa o Governo
Federal, para defender o Governo de Aécio Neves. O Governo
Federal tem trabalhado com Governadores e Prefeitos de todos os
partidos, governando de maneira democrática e respeitando a
população, que não pode ser penalizada porque o Prefeito ou o
Governador é da Oposição ou da Situação. Em Betim, ainda neste
mês, 4 mil famílias serão beneficiadas com o Bolsa-Família, por
intermédio de recursos federais, e o Governo é do PSDB. Muitas
vezes, os governos municipais nem permitem que se fale que os
recursos são oriundos do Governo Federal. Também chegarão
R$32.000.000,00 para obras de saneamento. Podemos ajudar a
divulgar que esses convênios são feitos com as Prefeituras, porque
estamos num País em que a forma de governo é a federativa.

Em Betim, infelizmente, o governo municipal é do PSDB. E quero
abrir um parêntese dizendo que não são todos os Governadores e
Prefeitos do PSDB que fazem o que o Prefeito de Betim faz. O
Prefeito de Betim tem um governo de total exclusão, muito pior do que
os outros do próprio partido. E temos fatos concretos. Recentemente,
o Sind-UTE estava numa reunião fechada, discutindo a questão dos
concursos públicos, e três pessoas ocupantes de cargos
comissionados agrediram os sindicalistas num ambiente fechado. Foi
feita uma ocorrência policial.

Tivemos a Conferência Municipal das Mulheres, e telefonei para o
setor próprio da Prefeitura, convidando os representantes a virem a
esta Casa, para verem como a democracia acontece. A conferência
estadual será organizada pelos representantes do Governo do Estado,
pelo Conselho Estadual das Mulheres e pela bancada feminina desta
Casa. Convidei a vir a esta Casa e observar como a democracia
acontece. E, depois de mandar seus representantes, não convidaram
as mulheres abertamente, colocaram um anúncio pequeno num jornal,
na sexta-feira, no final do expediente, para que as mulheres que não
apóiam o Governo não participassem da discussão. Temos de fazer
esse registro porque o povo de Minas Gerais merece que isso seja
coisa do passado, que não aconteça mais.

Este ano será destinado a uma reflexão da população e da
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sociedade mineira. E, ocupando esse espaço, temos de ajudar a
sociedade mineira a refletir e a acompanhar as notícias de perto, para
que os fatos, registrados na mídia, do Governo Federal, do Municipal
ou do Estadual sejam vistos, lidos e refletidos sob a ótica do
questionamento e para que não se entenda qualquer informação ao
pé da letra. E importante buscarmos meios alternativos para obter
informações, porque os mesmos fatos são registrados de maneira
diferente, pois são manipulados. O jornalismo que prima pela ética e
pela verdade é essencial para a democracia. E isso que defendemos.

Não defendemos a censura, mas um conselho de comunicação que
aja para que toda a imprensa coopere realmente com a nossa
democracia.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Sr. Presidente, obrigado. Não
poderia deixar de registrar nesta Casa a realização de audiência
pública da Comissão de Segurança Pública, objeto de requerimento
do Deputado Paulo Cesar, em Nova Serrana, quando tive o prazer de
representar o Deputado Sargento Rodrigues.

Percebo e fico observando o papel do parlamentar, as discussões
do grande Plenário. Temos de concordar com várias questões e
alertar sobre alguns pontos. O mais interessante é quando a
Assembléia se faz presente em outro município, por meio das
audiências públicas. De fato, no interior do Estado pode-se perceber a
carência e a necessidade de segurança pública. De nada resolverá
ficar buscando os culpados. Temos de ser parceiros nesse grande
desafio, não apenas como parlamentares, mas apoiando o Governo
de Minas em todos os seus anseios e soluções.

Trocando idéia com o Deputado Sargento Rodrigues, falamos sobre
concurso para a Polícia Militar. Imagino a realização de concurso
público, de quatro em quatro anos ou de cinco em cinco, para o
recrutamento de cerca de 2 mil Soldados, que, somente após um ano
de treinamento, poderão fazer parte da corporação. Se analisarmos
que alguns Soldados, militares e Oficiais são encaminhados à reserva
depois de certo tempo, teríamos realmente de realizar concurso
público uma vez por ano; senão, ficará uma lacuna, uma diferença.

Sabemos que a segurança pública, hoje, tem dificuldade em
aparelhamento, em corporação, em armamento e em infra-estrutura.
Qual o papel do parlamentar? Buscar junto ao Governo uma forma de
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arregimentar recursos eaplicá-los em segurança pública.

Além disso, falamos da viagem do Governador à China. Quero
lembrar-lhes que o Governador não está viajando sozinho, mas na
comitiva do Presidente da República, a fim de buscar recursos em um
dos países atualmente mais cobiçados, por ter dinheiro e estar
abrindo seu capital. Vejam bem: se não há recurso para investir,
temos de buscá-lo lá fora. Esse é o caminho. Eles estão certos.

Temos de ser complacentes com o Governo para que, sobrando
recurso, seja aplicado não apenas na segurança pública, mas no
reajuste salarial dos funcionários. Todos - não apenas os
parlamentares, mas os executivos e os governantes - querem dar
reajuste aos servidores públicos. A busca é incessante, longa e
corrida, mas estamos empenhados em fazer isso. E preciso
desempenhar o papel do parlamentar: fiscalizar, legislar e participar,
juntamente com a comunidade, para que possamos tomar
conhecimento das suas necessidades e filtrá-las, para depois
encaminhá-las ao Poder Executivo. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, quero cumprimentar as
Deputadas e os Deputados e usar esta tribuna para agradecer ao
Deputado Sidinho do Ferrotaco. Hoje estivemos em Nova Serrana
para participar de audiência pública da Comissão de Segurança
Pública. Este Deputado saiu de sua cidade, São João Dei-Rei, de
madrugada, atendendo a pedido do Presidente Sargento Rodrigues,
que tratava de assuntos de interesses do Estado nesta Casa. O
problema em Nova Serrana é seriíssimo, e ouvimos diversas
reclamações. Trata-se de uma pequena cidade, com apenas 50 mil
habitantes, onde, de 1° de janeiro ao último dia 15, foram catalogadas
3.858 ocorrências policiais, um número assustador. Nos últimos dias,
fui procurado por empresários daquela cidade, que não agüentam
mais: fábricas estão sendo assaltadas, máquinas arrancadas do seu
interior, o comércio local querendo fechar uma hora mais cedo, às 17
horas; os postos de gasolina querendo fazer movimento para não
trabalhar à noite.

Isso nos preocupa, bem como à população de Nova Serrana. Na
audiência pública realizada em Nova Serrana, compareceram o
Desembargador Lúcio Urbano, Secretário de Defesa Civil; e o
Comandante do 70 Batalhão, representando o Cel. Sócrates. Ouvimos
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as reclamações de mais de 250 empresários por mais de 3 horas,
das 9h30min até quase 13 horas. A situação é complicada.

Concordo com alguns parlamentares quando se manifestam sobre o
problema da segurança. O Governador Aécio Neves diz que não quer
discutir o que ocorreu no passado, e sim resolver os problemas daqui
para a frente. A 100 8 Cia. de Nova Serrana é composta por 48
policiais militares, mas só há 38 e 28 vivem fora da cidade.

Pedimos que o Presidente desta Casa e o Governador do Estado
resolvam o problema da segurança de Nova Serrana, pois os
empresários não agüentam mais a situação. Obrigado.

O Deputado Paulo Piau - Ouvi a discussão atentamente. Toda
discussão é importante, pois serve para refletirmos e buscarmos o
caminho certo. Temos de buscar na história as razões pelas quais
estamos vivendo este momento.

Nossa Nação viveu 500 anos de ditadura, de regime centralizado,
cuja comunidade foi formada pelas decisões vindas de cima para
baixo, sem assumir as responsabilidades devidas. Estamos vivendo o
período pós-ditadura e o ensaio do processo democrático. A ditadura
militar trouxe coisas boas, como a criação de infra-estrutura de
energia, estradas e comunicação, mas cometeu o pecado de não
permitir o surgimento de lideranças. Este País carece de lideranças
autênticas e competentes. Contamos nos dedos das mãos as pessoas
que podem candidatar-se à Presidência da República e ao Governo
do Estado.

Nos anos 90, houve a aceleração da globalização. Como o Brasil
não se preparou nesse período, foi pego de calças curtas. Vários
países avançaram na educação e na tecnologia, mas o Brasil dormiu
nesse espaço de tempo, e agora temos de arcar com as
conseqüências. O Brasil investe pouco na educação, apesar de
investir mais que os países vizinhos da América do Sul. Porém o
resultado é pior, conforme a avaliação dos organismos internacionais
e nacionais. Gasta-se dinheiro com a educação, mas o resultado do
aprendizado, da proficiência é pequeno. Alguma coisa está errada na
gestão do dinheiro público. Investe-se no Brasil apenas 0,8% do seu
PIB, enquanto, na Coréia, 7% já chegaram a ser investidos em
desenvolvimento científico e tecnológico. Sabemos o que representa
esse pais em termos de produção, serviços e produtos.
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O Brasil tem uma infra-estrutura precária, e o empresário deve

concorrer com o mundo inteiro. O produtor de soja do Centro-Oeste,
do Triângulo Mineiro ou mesmo do Norte passa por estradas
precárias, com o custo do frete aumentado, e o caminhão tem de
permanecer no porto por 20 ou 30 dias. Como ainda conseguem
competir com os outros países? O Brasil tem uma distribuição de
renda precária, o que impede o poder de compra do cidadão e o
movimento da sua própria economia.

Estou inserindo essa questão na discussão de hoje porque o
problema é muito maior do que simplesmente proceder a uma
avaliação do Governador Aécio Neves e do Presidente Lula. O
problema é enorme, pois o País não se organizou, e o crime preocupa
a todos, pois é crescente, sobretudo com relação ao tráfico de drogas.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, é bom dizer que a questão do tráfico
de drogas é da competência da Polícia Federal, auxiliada pela Civil,
pela Militar e pelas guardas municipais. A Polícia Federal possui
apenas 6 mil homens, ao passo que deveria dispor de, no mínimo, 20
mil. Portanto, o País está absolutamente abandonado, e os traficantes
e os criminosos estão perambulando por aí, da maneira mais livre
possível.

Esses elementos estruturantes, como a polícia, a justiça e a
fiscalização do País, são da responsabilidade do Governo e têm de
ser mais bem pensados, e as decisões têm de ser tomadas.

O Brasil apresenta uma das maiores taxas de juros do mundo, ou
seja, 10%, e uma carga tributária igual à dos países do Primeiro
Mundo, que devolvem esse valor à sociedade, transformado em
recursos, educação, saúde e assistência social. O Brasil apresenta
uma carga tributária de país rico e um serviço de país
subdesenvolvido, que gasta quase US$150.000.000.000,00 com a sua
dívida. Na verdade, estamos parecendo cachorro correndo atrás do
rabo. Precisamos pedir, não diria cobrar, ao Governo Federal que
tome um rumo diferente nessas negociações maiores, para que o
Brasil possa se encontrar.

A solução passa por produzir mais, por reduzir o desperdício do
dinheiro público, que gasta muito com as atividades-meio, sobrando
pouco para a atividade-fim, por reduzir a corrupção que ainda
acontece nas instituições públicas brasileiras, lamentavelmente, e por
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criar oportunidades para a população.

Com essa discussão, penso que o Governador Aécio Neves tem
buscado uma solução para esses problemas. Tenho certeza de que a
intenção do Presidente Lula é a mesma, mas a sociedade precisa
ajudar. Não basta criticar, como fez um Deputado da Oposição, que
simplesmente levantou tudo de negativo de um governo e saiu
dizendo que isso e aquilo estavam ruins. Temos de apontar soluções
e ajudar, porque o problema é mais grave e mais sério do que
imaginamos. Recomendo que passemos a uma nova fase, ao invés
de ficarmos criticando, para que esse parlamento discuta soluções
para o Estado e para o País, a fim de segurarmos esse barco, pois, se
afundar, afundaremos todos, com certeza.

O Deputado Irani Barbosa - Ouvi atentamente vários discursos de
Deputados que me antecederam. Parece-me que o Governador Aécio
Neves tem tomado todas as providências possíveis a tempo e a hora
e que vem conseguindo, diante de tanta crise, contornar algumas
situações graves que já aconteceram e continuam acontecendo no
Estado.

Estão sendo adotadas no País, também com relação à questão da
segurança, ações pontuais que não resolvem, mas apenas amenizam
a criminalidade momentaneamente, como a que foi tomada no Rio de
Janeiro, para onde, recentemente, o Governo Federal enviou recursos
e mandou que o Exército auxiliasse nas questões táticas, fazendo
com que sobrassem mais policiais para as ruas. Mas, quando essas
medidas são adotadas, sempre acontece o seguinte: o jornal noticiou
que a PMMG estava tomando providências com relação a refoiços
nas fronteiras, pois, quando se aperta em cima, ou seja, no Rio de
Janeiro, a bandidagem desce, ou para São Paulo, ou para Minas
Gerais, ou para o Espírito Santo, ou para outros lados.

O interessante é que saíram recursos do Governo Federal para
vários Estados, e Minas ficou de fora. Será que querem que a polícia,
que ainda continua na ponta, apesar do aumento da criminalidade,
seja nivelada às outras do País, deixando Minas com a mesma
estatística dos outros Estados? Isso é grave, Sr. Presidente.
Precisamos tomar providências, mas não aquelas tomadas no
Planalto, porque as engarrafadas estão difíceis. Temos de tomar
medidas concretas. Esta Casa tem condições de auxiliar o
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Governador, especialmente no caso dessa mobilização grevista
das polícias. Isso não é bom para o Estado, não é bom para o cidadão
e não é bom para a própria polícia. O Governador Aécio Neves já
marcou data para anunciar o aumento. Todos devem ter cautela,
porque o País está virando uma panela de pressão.

Chegou-nos agora mesmo uma denúncia que deve ser comentada,
apesar de este Deputado não gostar de investigar essas coisas. Não
podemos deixar isso para depois. Determinada associação promotora
de assistência social em Ribeirão das Neves recebeu um projeto da
Secretaria de Trabalho e foi contemplada com R$10.000,00. O
assessor do Secretário João Leite, um tal de Batista, chamou o
cidadão e disse-lhe que só liberaria a verba se ele se comprometesse
a apoiar o candidato do PSB em Ribeirão das Neves. Coitado desse
candidato. Nem sequer com essa ajuda conseguirá sair do buraco.
Isso não me admira, porque o Deputado João Leite já era ardoroso
defensor de bandido nesta Casa. Não podemos duvidar dessas
questões medíocres, em que se usa dinheiro de secretaria, destinado
à assistência social, em troca de votos. Depois, querem saber por que
o João Leite está sozinho no processo eleitoral. Dificilmente o
Governador Aécio Neves o apoiaria numa campanha. Ficamos tristes
com isso. Não que reflita no resultado, mas é uma vergonha o
Deputado João Leite admitir esse tipo de situação na sua secretaria.
Aliás, não apenas admiti-Ia, mas também promovê-la. Obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, estamos
exatamente há 1 h35min com esse sentimento de todos os Deputados,
da Situação ou da Oposição, ao exporem sua preocupação com os
destinos de Minas e do Brasil. Não poderia haver lugar mais
democrático e sacrossanto que o parlamento mineiro. Temos de trazer
nossas preocupações, sentimentos e questionamentos, desde que
haja veracidade dos fatos. No período em que V. Exa. concedeu a
palavra, pela ordem, aos Deputados, assistimos a uma verdadeira
aula de democracia. O processo iniciou-se com o Deputado Célio
Moreira, passando pelo Deputado Antônio Júlio e outros ilustres
oradores, que apresentaram as mais variadas indagações e
questionamentos. Alguns foram mais acirrados, não concordaram com
o Governo Aécio Neves; outros buscaram o antepassado da história
de Minas, apontando pechas de Governadores que também
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construíram a nossa história com dignidade e honorabilidade.

Na tarde de hoje, iniciamos o nosso pronunciamento falando do
artigo do articulista Pereira Dinis, publicado no "Estado de Minas" de
domingo passado. O artigo fala da situação econômica e
administrativa de Minas Gerais. Assim fizemos porque cremos, acima
de tudo, na determinação do Governador e na sua seriedade, quando
busca sua transformação dentro de um pleno Estado de direito, no
exercício da própria democracia. Fizemos questão absoluta de dizer
quanto Minas tem sido importante no cenário federal. Sua participação
tem sido contínua e respeitosa. Tanto isso é verdade que vai fazer
parte da comitiva do Presidente Lula na China.

Estamos aqui para questionar, indagar e trazer soluções. Não
podemos pensar que estamos e não podemos conviver num
verdadeiro mundo de lamentações. Temos que trazer, com cautela e
serenidade, as soluções para o nosso povo.

Ouvi de um Deputado que estaríamos em descompasso com o
Governo Aécio Neves. Absolutamente. Todos aqueles que aqui
falaram, mesmo os da base do Governo, através do seu sentimento,
procuram contribuir, de forma democrática, para o desenvolvimento de
Minas Gerais. Queremos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, fazer uma
agenda positiva de gestões, buscando soluções para a segurança
pública. A Assembléia tem contribuído, através de suas audiências
fora da Casa, com a participação dos Deputados, levando esperança
e soluções para os outros municípios. Mas uma coisa é necessária:
dizer da seriedade com que Minas tem sido dirigida. O Governador
Aécio Neves, por reiteradas oportunidades nesta Casa, em seus
pronunciamentos, num tratamento específico e respeitoso com a
Assembléia, tem trazido a esta Casa projetos importantes. Estamos
discutindo hoje o plano de carreira da educação, compromisso firmado
durante sua campanha política. Discutimos também hoje dois projetos
importantes e, com certeza, teremos mais investimentos para as
indústrias. E assim vamos caminhando. O importante é que nessa
agenda façamos uma cruzada cívica, uma cruzada do parlamento
mineiro em defesa do pacto federativo. Temos que fazer com que seja
respeitado, conforme pronunciamentos que já fizemos nesta Casa.

Quero, mais uma vez, enaltecer a importância do parlamento
mineiro. Quantos Deputados trouxeram seus questionamentos e
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indagações com respeito, procurando sempre contribuir para a
melhoria do Estado e do Governo Federal!

Somente assim compreenderemos a situação que vive o Brasil.
Temos compromisso maior com a Federação, pois de Minas Gerais
resultaram as maiores decisões históricas em defesa da cidadania, e
deste parlamento saíram grandes homens. Construiremos um futuro
melhor para Minas e para o Brasil.

Mais uma vez, reafirmo que o exercício da oratória, do sentimento, é
muito importante, mas sempre visando a grandes momentos, a um
destino seguro, tranqüilo, harmônico e, principalmente, que traga
desenvolvimento para o Estado. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Houve polêmica a troco de nada.
Começando pelo Deputado Célio Moreira, fizemos pronunciamento
sobre segurança pública. Queremos nos posicionar, e não ofender o
Governador Aécio Neves. O PMDB apóia o Governo e contribui com
ele, pois aprovou a lei delegada para que se realizassem as reformas.
Falamos sobre o que está acontecendo. Disse ao Governador que ele
comete os mesmos erros de Itamar Franco, que, muitas vezes,
desconhecia os fatos, já que as informações não chegavam ao
Palácio da Liberdade. O corte que a Secretaria de Planejamento
realizou na segurança pública inviabilizou as ações das Polícias Militar
e Civil. Não estamos inventando nem criando polêmicas.

Nós, do PMDB, manteremos nossa posição. Não seremos omissos
nem submissos. Se a imprensa não quer informar ao Governador a
situação atual, temos a obrigação de fazê-lo. Amigo não é somente o
que diz a verdade nem o que bajula o Governador. Esses são os
aproveitadores. Somos nós os verdadeiros amigos, ao mostrar-lhe
que a situação está insustentável. O funcionalismo público está sem
motivação para realizar manifestações. Iludimo-nos ao pensar que a
sua condição melhoraria após a extinção de seis secretarias. Diante
da atual situação, não há necessidade delas. No projeto a ser votado,
a FIEMG substitui várias secretarias, pois caberá a ela avaliar os que
querem inseri-ias no Micro Geraes ou no pagamento incentivado. O
Secretário de Turismo viaja por sua conta, mesmo com um orçamento
de R$1.900,00.

Queremos que o Governo se desenvolva. Aqueles que se
preocupam com ele devem ajudá-lo, e não bajulá-lo. Houve muitas
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polêmicas, e V. Exa. teve paciência de ouvi-ias, o que significa que
esta Casa representa a vontade do povo de Minas Gerais. A imprensa
não noticiará o que foi dito aqui, razão de haver discussões.
Precisamos ter muita paciência para votar esses projetos.

Gostaria que V. Exa. mandasse registrar minhas palavras: há dois
projetos que criarão grandes dificuldades para o Governador Aécio
Neves, porque aumentarão a carga tributária daqueles que já pagam e
não darão resultado, dentro do planejado, para aumentar a
arrecadação do Estado.

Espero, Deputado Miguel Martini, que eu esteja errado. As vezes
avalio e peço a Deus que nos ajude, porque quero que o Governador
Aécio Neves seja o grande Governador, a grande personagem política
de Minas Gerais. Para isso, precisamos ajudá-lo, alertando-o, pois
essa é a única forma de que dispomos para ajudá-lo.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do
Regimento Interno, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Sr. Presidente. Ouvi parte do
pronunciamento do Deputado Antônio Júlio. Freqüentemente ele diz
que o Governador não tem informações. Ele sabe, como todos
sabemos, que a pessoa mais bem informada no Estado é o
Governador. Além de contar com assessores à sua disposição, todas
as decisões, em última instância, passam por ele.

O Governador Aécio Neves foi Presidente da Câmara dos
Deputados - aliás, um dos melhores - e inovou o parlamento federal.
Ele está habituado ao exercício do poder, pois desde jovem foi
treinado para isso, quando era secretário do saudoso Tancredo
Neves. Já pensou se o Governador tivesse de se municiar dessas
informações dadas no Plenário? Certamente não seria um bom
Governador.

Portanto, quero tranqüilizar o nobre Deputado e dizer-lhe que o
Governador está muito bem informado. A informação que não
consegue na sua estrutura de governo, recebe de seus companheiros
desta Casa. Ele sempre nos ouve, porque tem o bom hábito de ouvir
os companheiros que o apóiam e o auxiliam.

Cada vez que votamos um projeto, ouvimos previsões catastróficas.
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Esses projetos que votaremos foram amplamente discutidos e
trazem avanços extraordinários na relação entre o Fisco, o
contribuinte e o Estado. Deputado Padre João, perfeita é apenas a lei
de Deus, os Dez Mandamentos, que nunca foram modificados. Nesse
caso, o Legislador foi perfeito. Agora, qualquer outra lei feita pelo
homem é imperfeita. Por isso, temos de aprimorá-la constantemente.
Mas, cada vez que é debatida, democraticamente, é aprimorada. Não
temos a pretensão de que seja perfeita, mas, sem dúvida, será
melhor.

Quando eu, que sou um dos Líderes do Governo, quero colaborar
com o Governo, falo diretamente com o Governador. Quando sou da
Oposição, faço minhas críticas pelo microfone. Certamente, se o
Presidente da Câmara quiser aconselhar ou advertir o Presidente
Lula, não o fará pelo microfone do Congresso, no máximo falará pelo
telefone, solicitará uma audiência; enfim, buscará os caminhos que os
aliados usam.

Se a Oposição não tem acesso, utiliza o microfone publicamente
para dizer isso. Precisamos deixar claro que todas as contribuições
são bem-vindas. Sabemos o que fazer quando, de fato, desejamos
contribuir. Porém, quando queremos ajudar e mostrar que somos da
base, há maneiras melhores que utilizar artifícios. Aliados sabem
como ajudar aliados; e adversários sabem como tratar adversários.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art.
164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do
Regimento Interno, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Deputado Miguel Martini, talvez seja o
único Deputado desta Casa que esteve na Secretaria da Fazenda
para discutir esse projeto. Lá estive sozinho para participar de
audiência pública, porque desejo ajudar. Sou crítico. Modéstia à parte,
não tenho errado nas minhas críticas. V. Exa. sabe que votei
favoravelmente à taxa de incêndio. Não me furtaria de dar ao Governo
condições de arrecadação. Porém, várias vezes, disse que ele estava
equivocado, pois a forma de fazer estava errada. A situação desse
projeto é a mesma. Falo com convicção, porque não consigo chegar
ao Governo para alertá-lo. Disse ao Deputado Alberto Bejani para
votar da maneira como está. Como empresário que tem sofrido com a



979
carga tributária do Estado - que não é culpa do Aécio, pois a nossa
estrutura é essa -, sinto-me na obrigação de dizer que sentimos na
pele o que acontecerá, se votarmos o projeto da maneira como se
encontra. Houve um equívoco na tabela. Desejamos mudar.

Dizem que não fomos ao Governador. Há dois meses, tento obter
uma audiência com o Governador para falar da minha posição e não
consigo, talvez por ser Oposição. Isso é o de menos, pois já fui do
Governo, da Oposição. Sabemos como funciona o Governo.

Deputado Miguel Martini, as informações não chegam. Já estive com
dois Governadores que lamentaram não ouvir um pouco mais o
parlamento. Quando ele conversa com V. Exa., talvez seja porque
tenha as informações. Certamente, V. Exa. não lhe disse apenas o
que desejava ouvir, pois dessa maneira não ajudaria. Como no caso
da taxa, alertamos que não daria resultado, porque não havia base.
Esse projeto também não possui base.

V. Exa., com toda a sua capacidade, sabe com que base dizem
aumentar a arrecadação do Estado? Hoje denominam os camelôs de
empreendedores autônomos. Que palavras bonitas! Eles é que
aumentarão a arrecadação do Estado. A minha posição é essa.

Sr. Presidente, estamos apresentando formas de ajudar o Governo,
pois temos condições para isso. Deputado Miguel Martini, a maioria
não tem criticado sistematicamente. Disse isso pessoalmente ao
Governador. Os consultores que trouxe de fora não conhecem a
realidade de Minas Gerais. Portanto, estão vendendo ilusões ao dizer
que aumentarão a arrecadação, com esse projeto do pagamento
incentivado. O Governo não arrecadará 6% do que planeja. Desafio
qualquer pessoa que disser o contrário. O projeto não é prático, mas
acadêmico.

Deputado Miguel Martini, teço críticas, principalmente, a esses dois
projetos, indiferente do problema da segurança, porque participei da
discussão. Talvez seja o único dos 77 Deputados que tenha discutido
fora das comissões. Isso é interessante. Ontem, o Deputado José
Henrique disse-me que ninguém levantou questão quando o projeto
foi votado. Fui à Secretaria e solicitei duas audiências. Ontem, por
duas horas conversei com o autor do projeto, fazendo projeções. E
muito fácil ler o projeto, que é bonito, tanto que a FIEMG vende isso
como grande inovação de Minas Gerais. Continuo desafiando. Ele não
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trará resultado algum ao Estado, mas desgaste ao Governador.
Uma faixa bem grande dos contribuintes mineiros terão um aumento
na carga tributária de 25%. Esse é o meu alerta.

Quem quiser votar, vote, mas não votarei nesse projeto, como fiz
com o projeto das taxas. Estarei presente nas reuniões, encaminharei,
mas não votarei da forma como está. Não participarei de um governo
nem ajudarei naquilo que não acredito. Votar torcendo por não dar
certo, não o farei. Gostaria de estar errado, mas não estou. Refizemos
os cálculos e houve aumento na contribuição, já não se chama
imposto. Já não existem camelôs em Minas, mas empreendedores
autônomos. O Governador pensa que assim resolverá os problemas
financeiros do Estado, pois o vendedor entra na formalidade pagando
30 UPFs. Quem tem uma biboca organizada não paga, mas o
trabalhador da rua, se quiser ser um empreendedor autônomo, deverá
pagar R$45,00. O Governador pensa que assim resolverá a situação
financeira do Estado, como pensou quando reduziu seu salário de
R$14.000,00 para R$10.000,00. Obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do
Regimento Interno, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - O projeto está na pauta, portanto sugiro
ao Deputado Antônio Júlio que cada um use seus 60 minutos para,
com o projeto na mão, fazer uma análise serena dos seus aspectos
positivos e negativos e ajudar o Plenário a tomar a melhor decisão.
Não podemos pinçar uma coisa aqui e outra ali. No todo, o projeto
melhora substancialmente a situação desses trabalhadores. Quando
um trabalhador informal é convidado para entrar na formalidade, ele
tem opção de não aceitar. Mas o projeto cria um mecanismo de
cidadania, pois oferece vantagens e benefícios não usufruídos por
quem está na informalidade. Quem aceitar não precisará fugir da
fiscalização e poderá viver com dignidade. Pela crítica do meu
antecessor, parece que a melhor alternativa é ficar na informalidade.

Em momento algum o Governo disse que espera resolver os
problemas do Estado apenas com essa medida. Deputado Antônio
Júlio, V. Exa. deve lembrar-se de que eu também estava presente na
Secretaria de Fazenda quando o projeto foi apresentado, o Governo
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está aberto para receber nossas sugestões. Esse projeto precisa
ser analisado quanto a sua consistência e quanto às suas
perspectivas.

Ao invés de fazer aqui profecias desastrosas, anunciar um desastre
que não sei se vai ocorrer, prefiro enxergar aspectos positivos.
Estamos oferecendo condições para muitos inadimplentes voltarem à
formalidade, terem sua vida regularizada. Isso é importante para
todos. Algo está sendo feito. A situação é a pior possível, mas o
Governo tenta melhorá-la. Ele diz que os técnicos não são daqui. A
contabilidade é a mesma em qualquer parte do mundo. Não é tão
difícil. Os técnicos da Secretaria de Fazenda do Estado de Minas
Gerais continuam os mesmos. As direções mudaram, mas os técnicos
são os mesmos.

Volto a afirmar: não é verdade que haja desconhecimento. O
Governo possui informações sólidas. Para debatermos o assunto,
temos de pegar artigo por artigo. E, se houver algo que precise ser
corrigido, como ele diz, sugeriremos essa correção; todavia, não dá
para eu profetizar um desastre. Não aprovamos ainda, temos de
começar o processo. Qual é a lógica? Viabilizar a inclusão social,
trazer os informais para a formalidade, promover cidadania para os
que precisam obter recursos para sustentar sua família. O que
pretende o Governo do Estado? Simplificar o processo, diminuir a
burocracia. Se já era simples, quer simplificá-lo ainda mais. A lógica
de todo o projeto é a de aprimorar, melhorar, incluir, viabilizar a
cidadania, dar condições dignas de trabalho, para que as pessoas não
precisem ficar na informalidade ou, muitas vezes, na ilegalidade,
sujeitando-se a fiscalizações e achaques. Se isso é ruim, desejamos
saber o que é melhor. O melhor não é o que eu acho, mas o que a
maioria considera como tal a partir de dados fundamentados. Aceito
fazer o debate, para, no final, aprimorarmos o projeto ou mantê-lo.
Obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 19, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
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reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 5 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 24/2003, EM 19/12/2003
As 11h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sidinho do Ferrotaco, Gil Pereira (susbstituindo este ao Deputado
Paulo Piau, por indicação da Liderança do PP) e a Deputada Maria
José Haueisen, membros da supracita Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, 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 o parecer sobre emendas apresentadas em Plenário em 2°
turno. Em seguida, suspende a reunião até que a matéria esteja em
condições de ser apreciada. As 16h45min, são reabertos os trabalhos
com a presença dos Deputados e da Deputada acima mencionados. A
relatora, Deputada Maria José Haueisen, com a palavra, faz a leitura
do seu parecer, o qual conclui pela aprovação do Substitutivo n° 1
apresentado em Plenário. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Em seguida, a Presidente suspende a reunião
para a lavratura da ata. Logo após, são reabertos os trabalhos. Em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gil Pereira, a
Presidente dispensa a leitura da ata da reunião, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Gil Pereira - Sidinho do

Ferrotaco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°751/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
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Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 75112003
tem por objetivo dar a denominação de Dr. Cláudio Moreira de
Almeida à estrada que liga o trevo da MG-427 ao Município de Agua
Comprida.

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

Fundamentação
O Dr. Cláudio Moreira de Oliveira destacou-se como um dos

principais prefeitos de Agua Comprida, deixando sua marca de
administração, de forma indelével, no perfil da cidade.

Foi personalidade de singular importância no processo de
emancipação do município, até então distrito de Uberaba, ocorrida em
12/12/1995.

Prefeito por quatro mandatos, alavancou o progresso de Água
Comprida com um processo de administração moderna e dinâmica.

Dessa forma, a denominação proposta representa um ato de
consideração e reconhecimento a um grande homem e líder político.

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

n°751/2003 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.470/2004

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n°
1.470/2004 visa declarar de utilidade pública a União de Assistência e
Proteção dos Animais de Andradas - UAPAA -, com sede nesse
município.

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

Fundamentação
A União de Assistência e Proteção dos Animais de Andradas,

fundada em maio de 1999, é sociedade civil sem fins lucrativos.
Possui como principal objetivo zelar pelo estrito cumprimento das

leis pertinentes à proteção dos animais, coibindo atos de abuso e
crueldade.

Para alcançar suas metas, colabora com as autoridades locais,
procurando dar abrigo aos animais domésticos abandonados e
combater profilaticamente a raiva.

No caso de animais infectados com a doença, cuida para que o
sacrifício adotado seja o mais indolor possível.

Por isso julgamos oportuno que a entidade seja declarada de
utilidade pública.

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

fl° 1.470/2004.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Maria José Haueisen, relatora.,

UPARECER PARA. TURNO NICO DO PROJETO DE LEI N°
1.471/2004

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Cultura
Popular e de Proteção ao Meio Ambiente, com sede no Município de
Coração de Jesus.

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 mencionada entidade vem trabalhando desde 1965 para a

construção da cidadania a partir de uma efetiva parceria com a
comunidade de Coração de Jesus. Divulga informações e
conhecimentos que resultam na preservação da cultura, das tradições
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e do folclore. Participa voluntariamente nos serviços de defesa civil,
onde exerce papel complementar, de proteção ao meio ambiente.
Ainda no campo da informação, incentiva a capacitação profissional
de jornalistas e radialistas, buscando instrumentos de agregação
social.

Por esse esforço, julgamos a Associação merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.471/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.474/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei n°
1.474/2004 visa declarar de utilidade pública as Obras Sociais Nossa
Senhora do Morro, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A entidade denominada Obras Sociais Nossa Senhora do Morro

possui como finalidade precípua promover a formação e o
aprimoramento educacional, profissional e cultural de seus
associados, empreendendo, também, ações de assistência social
dirigidas aos moradores carentes da Barragem Santa Lúcia, Morro do
Papagaio e Vila Estrela.

Para a consecução de seus objetivos, poderá criar núcleos
educacionais e profissionalizantes, centros sociais, creches e
ambulatórios.

Fazer convênios, contratos de cooperação e similares com
instituições públicas ou privadas, para o aprimoramento permanente
de suas ações, é outra de suas metas.
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Tais atividades a tornam merecedora do título declaratório de

utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n° 1.474/2004 em turno único.

Sala das Comissões, lede maio de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.475/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Paz no
Lar - ACPL -, com sede no Município de Santa Maria do Salto.

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 vem cumprindo seu compromisso estatutário

de trabalhar pela harmonia da comunidade de Santa Maria do Salto.
Também participa de programas e projetos de infra-estrutura e de

saneamento básico, bem como de combate à fome, à pobreza.
Sempre interessada em amparar as famílias carentes, dá assistência
às mães, às crianças e aos jovens.

Por tudo isso, a entidade merece o reconhecimento do Estado,
concretizado na concessão do título de utilidade pública.

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

1.475/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.478/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei n° 1.478/2004

r:s



987
visa declarar de utilidade pública a Fundação Centro da Criança e
do Adolescente do Serro CRIASER -, com sede nesse município.

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

Fundamentação
A referida entidade possui como meta principal promover o

desenvolvimento integrado da infância e adolescência da comunidade
local por meio de iniciativas na área de saúde, educação, cultura,
trabalho, lazer e esporte.

Defende o cumprimento, pelas autoridades competentes, do
Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Orgânica da
Assistência Social, objetivando garantir aos seus assistidos direitos
básicos e condições de sobrevivência.

Portanto, a entidade de que trata o projeto em tela merece o título
declaratório de utilidade pública.

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

n° 1.478/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.483/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n°
1.483/2004 visa declarar de utilidade pública a Associação dos
Produtores Rurais da Cachoeira da Ilha, com sede no Município de
Arinos.

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

Fundamentação
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A Associação dos Produtores Rurais da Cachoeira da Ilha,

fundada em 4/3/99, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que
busca articular-se com órgãos e instituições públicas e privadas,
inclusive acadêmicas e de pesquisa, com vistas à obtenção de apoio
para desenvolver suas atividades. Através da participação
comunitária, desenvolve projetos econômicos auto-sustentáveis e de
caráter assistencial, propiciando, principalmente aos setores mais
carentes da comunidade, melhores condições de vida.

Pelos motivos aventados, a consideramos merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

n° 1.483/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.500/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Mimoso,
com sede no Município de Corinto.

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

Fundamentação
A referida entidade tem o objetivo precipuo de congregar órgãos e

pessoas interessadas em melhorar as condições socioeconômicas
dos moradores de Jataí, Mimoso e Curralinho, principalmente dos
segmentos mais necessitados.

Para tanto, procura conscientizar a comunidade de suas
possibilidades e potencialidades, levando seus integrantes a lutar por
seus anseios e necessidades.

Quanto às atividades econômicas, trabalha para a realização de
obras e melhoramentos que possam desenvolver os setores
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produtivos.

Em virtude do que foi dito, julgamos conveniente a outorga do título
de utilidade pública à Associação Comunitária do Mimoso.

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

1.500/2004 em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, lede maio de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.502/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Casa Mãe Rainha, com
sede no Município de Sete Lagoas.

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 ad. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade realiza importante missão: acolhe e ampara

jovens de 10 a 17 anos, do sexo feminino, fornecendo-lhes
alimentação e assistência médica.

Muitas delas sofreram algum tipo de violência e encontram nessa
entidade suportes para reconstrução da sua dignidade.

Trabalhando também com a família, a Associação as prepara para
acolher os filhos que retornam ao lar.

O leque das atividades desenvolvidas pela Associação torna-a
merecedora do título de utilidade pública.

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

1.502/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.507/2004

Wák
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Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Folia de Santos Reis, com sede no
Município de Matozinhos.

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

Fundamentação
A Folia de Santos Reis, entidade civil sem fins lucrativos fundada em

25/12/1870, possui como objetivo primordial incentivar e divulgar a
cultura, preservando às tradições folclóricas.

Com o propósito de alcançar suas metas, conta sede própria, e
adquire e reforma instrumentos musicais para bem aparelhar-se.

Dessa maneira, se faz presente em desfiles, solenidades, datas
cívicas e festivas, constituindo-se em fator de unificação e integração
social.

Em virtude de tais iniciativas, é justo que a entidade seja declarada
de utilidade pública.

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

n° 1.507/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.535/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em tela visa declarar de utilidade pública o Clube da Amizade de
Muzambinho, com sede nesse município.

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

WC
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Fundamentação

O Clube da Amizade de Muzambinho é uma instituição voltada para
a promoção de atividades cívicas, sociais, culturais e de lazer que
muito contribuem para o bem-estar da comunidade.

Seu quadro de associados com idade igual ou superior a 40 anos
traduz um padrão de experiência de vida que a entidade procura
transferir para a sociedade atual e para as gerações vindouras.

Pelo fato de congregar pessoas que desenvolvem diversas
atividades tendo em vista o desenvolvimento e a harmonia social, ela
merece ter a titulação de utilidade pública.

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

1.53512004 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.536/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Reintegração da Criança
e do Adolescente - ARCA -, com sede no Município de Contagem.

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

Fundamentação
A referida entidade, no cumprimento de seu propósito estatutário,

contribui para a humanização da sociedade de Contagem com seu
trabalho permanente de assistir menores carentes por vezes
abandonados nas ruas da cidade. Desenvolve projetos objetivando a
recuperação dos que estão em situação de risco pessoal, para
posteriormente reintegrá-los na vida familiar e comunitária.

Faz parte desse esforço a implantação de cursos profissionalizantes
para que os jovens amparados pela instituição possam ser
aproveitados pelo mercado de trabalho.

Também desenvolve atividades culturais, educacionais livres e
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esportivas.

Pelo compromisso dê construir a dignidade de futuros cidadãos, a
entidade merece o reconhecimento oficial do poder público, traduzido
na concessão do titulo de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
53612004 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
André Quintão, relator.	-

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.543/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição em
tela tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação
de Amigos do Bairro Jardim Ipanema 1 - AABJI -, com sede no
Município de Uberlândia.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou
com o fim de integrar a sigla à denominação da entidade.

Agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Amigos do Bairro Jardim Ipanema, entidade

privada dotada de personalidade jurídica e sediada no Município de
Uberlândia, tem por finalidade precípua prestar assistência social à
população carente em diversas áreas de atuação, como saúde,
habitação e educação.

Entre os assistidos, encontram-se gestantes, crianças,
adolescentes, idosos, portadores de deficiência e dependentes
químicos.

Tendo em vista a relevante contribuição dessa entidade para a
promoção do bem-estar do segmento da sociedade menos favorecido,
consideramos oportuno conceder-lhe a pretendida honraria, como
reconhecimento de seus esforços em prol da melhoria da qualidade
de vida.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.543/2004 em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.544/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a União da Mocidade Espírita de
ltuiutaba - UMEI -, com sede no Município de ltuiutaba.

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 questão vem, desde 1947, promovendo ações que

confirmam seu propósito estatutário de promover assistência a
parcelas significativas da população de Ituiutaba. Assim, participa de
mutirões e promove campanhas para angariar recursos destinados ao
atendimento de pessoas carentes. Também realiza estudos que
objetivam o desenvolvimento do homem e da sociedade, nos planos
espiritual e material, procurando restaurar a dignidade daqueles que
estão abandonados à própria sorte.

Por tudo isso, a UMEI merece receber a titulação de utilidade
pública.

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

1.544/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Weliton Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.547/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Associação de Produtores
Rurais da Localidade Lobo, com sede no Município de Presidente
Olegário.

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

Fundamentação
A entidade em causa, no cumprimento do seu objetivo estatutário,

implementa ações para aprimorar o trabalho no campo, dando suporte
aos seus associados.

Desenvolvendo atividades sociais, como o esporte e a cultura,
colabora para o bem-estar da coletividade. No atendimento às
demandas da saúde dos associados, oferece-lhes gratuitamente
serviços médicos. Atua, ainda, na preservação do meio ambiente.

Por tudo isso, a instituição tem credenciais para receber o
reconhecimento ao seu trabalho por meio da concessão do título de
utilidade pública.

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

1.547/2004 em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.563/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela pretende
declarar de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento
Sustentável do Brasil Central - ADEBRAC -, com sede no Município
de Frutal.

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

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo promover a qualificação e a

requalificação da mão-de-obra, visando ao aumento da produtividade
com qualidade.

No contexto social, atua na comunidade, combatendo o desemprego
e a pobreza através da promoção e execução de programas diversos.
Objetiva, também, defender e conservar o patrimônio histórico, cultural
e artístico do município.

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

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

1.563/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
•	1.567/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
•	Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Sociedade Recreativa Unidos da
Ponte, com sede no Município de ltaúna.

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 tela, no cumprimento do objetivo estatutário,

trabalha para manter atividades de cunho cultural, beneficiando a
população de ltaúna.

Ao promover eventos esportivos e organizar torneios, contribui para
a recreação das pessoas que não têm opções de lazer.

No mesmo sentido patrocina, com fundos angariados, blocos
carnavalescos, escola de samba e festas folclóricas.

Na área de fomento à educação, desenvolve campanhas de doação

rs



996
de livros, buscando colaborar com a rede pública de ensino.

Por tudo isso, julgamos que a referida Sociedade merece o título de
utilidade pública.

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

1.567/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.26312003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
A proposição em tela, oriunda do Projeto de Lei n° 1.63512001, é do

Deputado Zé Maia e tem por escopo autorizar o Poder Executivo a
doar ao Município de Comendador Gomes o imóvel que especifica.

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição e
Justiça apreciar preliminarmente a matéria e, na oportunidade,
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à sua tramitação, compete a este órgão
colegiado apreciá-la quanto à possível repercussão financeira
decorrente de sua aprovação, conforme estatuído no art. 188, c/c O
art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata a proposição constitui-se de terreno urbano

com área de 849,70m2, situado no Município de Comendador Gomes,
doado ao Estado por esse município, em 1967, com a finalidade de
abrigar prédio escolar, o que de fato ocorreu.

A proposição determina que o bem será destinado à instalação da
Câmara Municipal, da Junta do Serviço Militar e da Secretaria
Municipal de Ensino e reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de três anos, não lhe tiver sido dado tal fim.

A autorização legislativa em causa decorre da exigência consignada
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,
especificamente no § 2 0 de seu art. 105, ao estabelecer que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.
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Ademais, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

manifestou-se favoravelmente sobre a conveniência da proposição,
uma vez que a Secretaria da Educação, órgão ao qual o imóvel está
vinculado, concorda com a sua transferência de domínio, por não
possuir projetos para utilizá-lo.

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

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

1.263/2003.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião

Helvécio - Chico Simões.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°321/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em
análise dispõe sobre o acesso e permanência de deficientes visuais,
acompanhados por cão-guia, a locais abertos ao público.

Aprovado em 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, retorna o projeto a esta
Comissão a fim de receber parecer para o 20 turno.

Cabe-nos, ainda, .elaborar a redação do. vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem por objetivo regular o acesso e a

permanência de deficientes visuais, acompanhados por cão-guia, a
locais abertos ao público.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar no
1 0 turno, apresentou o Substitutivo n° 1, com a finalidade de corrigir as
falhas que impediriam a tramitação da matéria nesta Casa. A referida
Comissão entendeu que o projeto encontra respaldo no 'caput" e no
inciso XV do art. 5 0 da Constituição da República, que assegura, de
forma inviolável, a brasileiros e estrangeiros residentes no país, o
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direito de livre locomoção nos lugares públicos. No seu art. 60, a
Carta Magna garante, como direito social, o lazer e a segurança.

Para o pleno exercício de todos os direitos garantidos na nossa
Constituição, o deficiente precisa ter também o direito de transitar na
companhia de seu cão-guia.

Trata-se de caso típico de proposta de igualização de situações
sociais desiguais, visando a possibilitar melhores condições de vida
aos mais fracos.

Entretanto, em que pese ao brilhantismo e à utilidade do projeto de
lei, necessário se faz a observação do princípio da razoabilidade,
constante do art. 13, "caput", da Carta mineira, uma vez que foram
abordados aspectos que seriam de competência legislativa municipal
e outros relativos à vigilância sanitária, como entrada de cães em
hospitais e restaurantes.

Assim, a Comissão de Constituição e Justiça optou por passar ao
órgão competente do Poder Executivo a função de decidir a questão,
o que, sem dúvida, permitiu a tramitação normal do projeto de lei até a
sua fase final.

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

321/2003 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Alberto Bejani, Presidente e relator - Marília Campos - André

Quintão.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 32112003

Assegura ao portador de deficiência visual guiado por cão adestrado
o direito de livre acesso com o animal a logradouros e a edifícios de
uso público.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica assegurado ao portador de deficiência visual guiado por

cão adestrado o direito de livre acesso com o animal a logradouros e a
edifícios de uso público, observadas as restrições impostas pelos
órgãos competentes responsáveis pela vigilância sanitária.

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N°
1.127/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria da Deputada Marília Campos, o Projeto de Lei n°
1.127/2003 estabelece critério para oferta e aceitação de presentes
por autoridades públicas e agentes políticos e dá outras providências.

Distribuído o projeto à Comissão de Constituição e Justiça, foi
declarada a perda de prazo. A Comissão de Administração Pública,
por sua vez, opinou pela aprovação da matéria.

Em Plenário, foi apresentado o Substitutivo n° 1, da mesma
Deputada, sobre o qual compete a esta Comissão pronunciar-se.

Fundamentação
O substitutivo em epígrafe, apresentado em tempo hábil, não

descaracteriza a proposta original, ficando evidenciada, com efeito, a
sua regularidade formal.

Entre as alterações propostas, destacam-se:
a) a ampliação do alcance do art. 10 do projeto original; em lugar de

fazer aplicar as regras ao Governador do Estado e aos ordenadores
de despesa dos três Poderes, estende-as a todo e qualquer agente
político;

b) o acréscimo de conteúdo ao inciso II do § 2 0 do art. 1°, de modo a
admitir a oferta de presentes por autoridades brasileiras, dispensando
a necessidade de reciprocidade no caso de recebimento de presentes
ofertados por autoridades estrangeiras e, por último, baixando de
R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para R$ 240,00 (duzentos
e quarenta reais) o valor dos presentes, salvo obras de arte;

c) o conseqüente acolhimento do conteúdo do § 3 0 do ali. 1° pelo
citado § 20, em razão da mudança de valor anteriormente
mencionada;

d) a alteração do inciso II do ali. 2 0 , de modo que, sendo impossível
a devolução de presente que não se enquadre nos casos permitidos
pelo projeto, proceda-se à doação desse para o Fundo da Infância e
da Adolescência ou para o Fundo Estadual de Assistência Social,
diversamente da redação original, que previa a doação para entidades
várias, de atuação nas áreas de promoção e assistência social;
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e) o aperfeiçoamento da redação do art. 50, referente à previsão

orçamentária para oferta de presentes;
f) os ajustes de redação no art. 8 0 e no seu parágrafo único do

projeto original, para torná-los compatíveis com a nova redação do
inciso II do art. 20, anteriormente comentada, e a alteração da
respectiva numeração;

g) a renumeração do art. 7 0 como art. 60;
h) finalmente, a supressão do art. 6 0 do projeto original, que vedava

a oferta de brindes, salvo se resultante de eventos oficiais ou
concurso; os brindes poderão ser ofertados, desde que observado o
limite de R$120,00 (cento e vinte reais) e haja prévia dotação
orçamentária, nos termos da nova redação do art. 5°.

Considerando que as alterações propostas basicamente atingem o
projeto como um todo, fica, uma vez mais, justificada a apresentação
do substitutivo.

Quanto ao mérito, é inegável que a nova proposta aperfeiçoa a
original. Especificamente com relação ao valor para a aceitação e a
oferta de presentes, conforme definido na leitura combinada do inciso
II do § 20 do art. 20 com o art. 50, vale lembrar que o novo parâmetro
de R$240,00 (duzentos e quarenta reais) está mais condizente com a
realidade econômica brasileira.

Por outro lado, o substitutivo deveria ter previsto os valores dos
presentes e dos brindes em Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais - UFEMGs. Assim se evitaria a necessidade de continuamente
atualizar tais valores, facilitando a execução da lei. De acordo com a
Resolução n° 3.486, de 2003, da Secretaria de Estado de Fazenda, o
valor da UFEMG, para o exercício de 2004, é de R$ -1,4461. Assim, o
limite de R$240,00 previsto no inciso li do § 2 0 do art. 1 0 do
substitutivo corresponde a 165,96 UFEMG5, ao passo que o valor de
R$120,00, estabelecido no inciso 1 e nos § 1° e 20 do art. 40
corresponde a 82,98 UFEMGs.

Portanto, em razão das mudanças sugeridas, apresentamos, ao final
do parecer, as Emendas n°s 1, 2, 3, 4 e 5 ao substitutivo em exame.

Digna de nota é a nova destinação dada aos presentes que não
podem ser aceitos, se superiores aos limites estabelecidos no projeto.
Uma vez eleitos como únicos beneficiários os Fundos Estaduais da
Infância e da Adolescência e da Assistência Social, evita-se o risco de

rÀ



•1001
os presentes serem encaminhados a instituições que não tenham
aferida, previamente, a sua idoneidade moral e financeira.

E preciso destacar, ademais, que a ampliação do escopo do projeto,
conforme se infere da nova redação do art. 1°, corrige imprecisão do
texto original, que, sem uma sólida justificativa, deixava de abranger
algumas categorias de agentes políticos do Estado.

Finalmente, vale mencionar que o substitutivo não entra em conflito
com as disposições do Decreto n° 43.673, de 2/12/2003, do
Governador do Estado. Aliás, de certa maneira, a proposta reforça a
validade do citado ato normativo do Chefe do Executivo Estadual.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Substitutivo n° 1

ao Projeto de Lei n° 1.127/2003 com as Emendas nos 1, 2, 3,4 e 5, a
seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso II do § 2 0 do art. l°a seguinte redação:
"Art. 1°- ......................................
§ 20 - ............................................
II - quando ofertados por autoridades estrangeiras ou brasileiras nos

casos protocolares ou em razão do exercício de funções diplomáticas,
No valor estimado máximo de 165,96 UFEMOs, exceto quando se
tratar de obras de arte.".

EMENDA N°2
Dê-se ao inciso 1 do art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - ..........................
- não tenham valor comercial ou sejam distribuídos por entidade de

qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação
habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas de
caráter histórico ou cultural e desde que não ultrapassem o valor
unitário de 82,98 UFEMGs;".

EMENDA N°3
Dê-se ao § 1° do art. 4 0 a seguinte redação:

§ 1 0 - Caso o valor do brinde ultrapasse 82,98 UFEMG5, será ele
tratado como presente, sujeitando-se aos limites desta lei.".

EMENDA N°4
Dê-se ao § 20 do art. 40 a seguinte redação:
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"Art. 2° -
§ 2° - Havendo dúvida se o brinde tem valor comercial de até 82,98

UFEMGs, a autoridade determinará sua avaliação junto ao comércio,
podendo, ainda, se julgar conveniente, dar-lhe, desde logo, o
tratamento de presente.".

EMENDA N°5
Suprima-se o art. 70 .
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes, relatora - Fábio Avelar -

Dalmo Ribeiro Silva.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2004

ATAS

ATA DA 35a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 1 Sa LEGISLATURA, EM 19/5/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Dilzon
Meio

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: 1° Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n

o
s 212 a 21412004

(encaminham os Projetos de Lei n°5 1.655 e 1.656/2004 e processos
de alienação de terras devolutas rurais a Alvino Teixeira Ribeiro e
outros, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2a Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de
Emenda à Constituição n° 77/2004 - Projetos de Lei n os 1.657 a
1.662/2004 - Requerimentos nos 2.908 a 2.91112004 - Oradores
Inscritos: Discursos da Deputada Jô Moraes e dos Deputados Weliton
Prado, Rogério Correia e Dalmo Ribeiro Silva - 2 a Parte (Ordem do
Dia): ? Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Votação de Indicações: indicação, feita pelo Governador do Estado,
de nomes para membros do Conselho Estadual de Educação;
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovação do
requerimento - 2 Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de
Proposições: Prosseguimento da votação, em 10 turno, do Projeto de
Lei n° 1.466/2004; renovação da votação do projeto, salvo emendas;
aprovação; votação das Emendas n

o
s 1 a 10; aprovação - Votação,

em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.201/2003; votação do Substitutivo
n° 2; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n° 1; declarações de
voto - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.29412003;
discursos do Deputado Paulo Piau, da Deputada Maria José Haueisen
e dos Deputados Carlos Pimenta, Chico Simões e Rogério Correia;
votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação das Emendas
n

os 2 e 4 a 15; aprovação; prejudicial idade das Emendas n os 1 e 3;
declarações de voto - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -
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Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton -
Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecilia Ferramenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton
- Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 114h115min, 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.

P Parte
18 Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Jô Moraes, 2 8-Secretária "ad hoc", procede à leitura da

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

- O Deputado Wanderley Ávila, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N0 212/2004*
Belo Horizonte, 17 de maio de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel de sua propriedade

LA
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a Ercília de Souza Reis.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que o imóvel foi doado
ao Estado por Pedro Carlos Aquino e sua mulher Ercília de Souza
Reis em 14 de novembro de 1967, para instalação de uma escola
estadual, o que não ocorreu até a presente data.

O terreno situado dentro da propriedade de Ercília de Souza Reis
está ocioso devido a inexistência de qualquer finalidade que justifique
a sua utilização.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres pares dessa Casa o anexo projeto de lei.

Atenciosamente,
Clésio Andrade, Governador do Estado em exercício.

PROJETO DE LEI N° 1.655/2004
Autoriza o Poder Executivo afazer reverter o imóvel que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter a Ercília

de Souza Reis o imóvel constituído pela área de 2.000,00m 2 (dois mil
metros quadrados), situado lugar denominado "Córrego Dantas",
Distrito de Lacerdinha, no Município de Carangola, registrado sob o n°
28.734, livro 3-NA, fls. 180, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Carangola.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 213/2004*

Belo Horizonte, 17 de maio de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso VI do art. 90, da
Constituição do Estado, o projeto de lei que "Autoriza a Fundação
Rural Mineira - RURALMINAS - a doar ao Estado de Minas Gerais o
imóvel que especifica".

São as seguintes, em síntese, as razões apresentadas pelo
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

"O imóvel objeto do presente projeto de lei encontra-se desocupado
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desde o encerramento das atividades do escritório fundiário da
RURALMINAS naquela cidade, tendo sido colocado à venda, através
de concorrências públicas, em duas oportunidades, sem sucesso.

Como não existe, no momento, demanda configurada para as suas
atividades naquela região, a doação pleiteada é oportuna e
conveniente ao interesse público envolvido, sobretudo por beneficiar
toda a região de Januária e, ainda, diante do manifesto interesse da
Polícia Civil do Estado, que pretende utilizar o imóvel para a
instalação de Posto Médico Legal."

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres pares dessa Casa o anexo projeto de lei

Atenciosamente,
Clésio Andrade, Governadordo Estado em exercício.

PROJETO DE LEI N° 1.656/2004
Autoriza a Fundação Rural Mineira - RURALMINAS -, a doar imóvel

de sua propriedade localizado no Município de Januária.
Art. 1 - Fica autorizada a Fundação Rural Mineira - RURALMINAS -'

a doar ao Estado de Minas Gerais imóvel de sua propriedade, com
área de 1.200 m2 e respectivas benfeitorias, localizado na Rua
Maestro Manoel Leite, 50 - Bairro Cerâmica - Município de Januária,
registrado sob a matrícula n° 8.635 do Cartório de Registro de Imóveis
daquela Comarca.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o caput" fica afetado à
Polícia Civil do Estado para a implantação de Posto Médico Legal.

Art. 20 - O imóvel de que trata o art. 1° reverterá ao patrimônio da
RURALMINAS se findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 10.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 214/2004*

Belo Horizonte, 17 de maio de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no
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uso da competência que me confere o inciso V do art. 90 da
Constituição do Estado, o expediente que "Autoriza o Poder Executivo
a alienar a Alvino Teixeira Ribeiro e outros os imóveis que especifica".

Atendendo à determinação constitucional e por considerar
relevantes as razões aduzidas pelo Diretor-Geral do Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais - ITER, transcrevo-as na íntegra:

"O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER, cumprindo
o art. 10, § l O da Lei n° 11.020, de 8 de janeiro de 1993, e Lei n°
13.468, de 17 de janeiro de 2000, vem solicitar de V. Exa. que
encaminhe Mensagem à Egrégia Assembléia Legislativa para
alienação e concessão de terra devoluta aos cidadãos, após
cumpridos todos os procedimentos legais exigidos, a fim de que a
Augusta Assembléia do Estado, nos termos do art. 62 inciso XXXIV da
Constituição Estadual, aprove a alienação das terras devolutas
especificadas na relação anexa aos respectivos beneficiários, através
de Resolução específica desse sodalício e em conseqüência o
respectivo título seja expedido por esse Instituto."

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos
seus nobres pares o expediente anexo.

Clésio Andrade, Governador do Estado em exercício.
RELAÇÃO

PROCESSOS RURAIS ENCAMINHADOS PARA APRECIAÇÃO DA
ALMG

* - O Quadro referente à Relação acima citada foi publicado na
edição do "Diário do Legislativo" de 21 .5.2004.

- A Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102,
inciso IX, alínea "c", do Regimento Interno, nos termos da decisão
normativa de 17 de junho de 1993.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Adylson Motta, Ministro do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia de pronunciamento do Ministro Substituto Lincoln
Magalhães da Rocha por ocasião das comemorações do dia 21 de
abril.

Do Sr. Francisco Gonçalves Filho, Deputado Federal, encaminhando
cópia de manifesto da Frente Parlamentar de Saúde, em que lança
campanha em favor da melhoria do atendimento prestado pelo SUS. (-
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A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Planejamento e Gestão, encaminhando relatório sobre a situação das
obras realizadas pelo Estado no período de janeiro a abril de 2004. (-
A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr.. limar Bastos Santos, Presidente da FEAM, encaminhando
informações em atenção a requerimento do Deputado Roberto
Carvalho. (-Anexe-se ao Requerimento n° 2.520/2004.)

Do Sr. Romeu Scarioli, Presidente do BDMG, encaminhando
informações em atenção a requerimento do Deputado Sebastião
Helvécio. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.746/2003.)

Do Conselho Estadual do idoso de Minas Gerais - CE1-MG -
encaminhando cópia da ata da reunião realizada por essa entidade
em 29/4/2004.

Do Sr. Antônio de Padova Marchi Júnior, Corregedor-Geral do
Ministério Público do Estado, encaminhando informações relativas ao
Requerimento n° 2.764/2004, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Cabo Lúcio Fonseca César, Vereador à Câmara Municipal de
Leopoldina, solicitando realização de , audiência pública com a
Comissão de Segurança Pública. (- A Comissão de Segurança
Pública.)

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete da Polícia
Civil do Estado, encaminhando informações relativas ao
Requerimento n°2.483/2004, do Deputado Leonardo Quintão.

Do Sr. Waiter da Rocha Tosta, Presidente da União dos
Paraplégicos de Belo Horizonte - UNIPABE -, denunciandó o
descumprimento, pelo poder público e pelas empresas de transporte
coletivo rodoviário intermunicipal da lei que concede passe livre aos
deficientes físicos e visuais e aos idosos. (- A Comissão de
Transporte.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO 19° 77/2004
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Altera a redação do art. 239 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislâtiva do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 239 da Constituição do estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 239 - Na ausência de instituições financeiras estaduais, o

Estado providenciará, por meio de processo licitatório, a contratação
de instituições financeiras, públicas ou privadas, para o
processamento do pagamento dos servidores e pensionistas do
Estado e para o recolhimento de tributos e de demais receitas
públicas estaduais, de forma a garantir a prestação dos serviços em
todos os municípios do Estado.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2004.
Chico Simões - Weliton Prado - Biel Rocha - Doutor Viana - Durval

Angelo - André Quintão - Paulo Cesar - Sebastião Helvécio - Fábio
Avelar - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Humberto Carneiro - Maria José
Haueisen - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Rogério
Correia - Padre João -. Laudelino Augusto - Ermano Batista - Paulo
Piau - Mauro Lobo - Antônio Júlio - Ricardo Duarte - Leonardo Moreira
- Dilzon Meio - Marília Campos - Maria Tereza Lara - Dinis Pinheiro -
Sidinho do Ferrotaco - Jô Moraes - José Henrique.

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

PROJETO DE LEI N° 1.657/2004
Dispõe sobre a criação da contribuição para compensação aos

registradores civis das pessoas naturais no âmbito do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criada, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a

contribuição para compensação aos registradores civis das pessoas
naturais - CCRCPN -' visando a compensá-los pelos atos gratuitos por
eles praticados, em decorrência de lei, conforme o disposto na Lei
Federal n°10.169, de 29 de dezembro de 2000.

Art. 20 - A contribuição mencionada no art. 1° desta lei constituirá na
cobrança de 6% (seis por cento) sobre os valores de todos os atos
dos serviços notariais e registrais referidos no anexo 1 da Lei n°
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12.727, de 1997, com a redação dada pela Lei n° 13.438, de
1999.

Parágrafo único - Os notários e registradores farão constar nas
tabelas afixadas em dependências das serventias a informação de
que, sobre os valores ali fixados, incidirá o percentual indicado no
"caput" e sua destinação.

Art. 30 - A compensação aos registradores civis das pessoas
naturais instituída por esta lei será realizada mediante o repasse
mensal de recursos constantes em conta específica.

§ 1° - A conta a que se refere o "caput" deste artigo será aberta em
Banco oficial do Estado e administrada pela comissão mencionada no
art. 40 desta lei.

§ 20 - A partir do recebimento dos emolumentos, com as parcelas
indicadas no "caput", o notário ou registrador se constitui em
depositário dos valores devidos à compensação dos registradores
civis das pessoas naturais, até o efetivo depósito na conta indicada
pela comissão gestora a que se refere o art. 40 desta lei.

Art. 40 - Será constituída comissão gestora com o objetivo de gerir
os recursos arrecadados e repassá-los aos registradores civis das
pessoas naturais.

§ 1° - Esta comissão gestora será composta por um representante
da Secretaria de Estado da Fazenda, quatro representantes indicados
por entidades sindicais representativas da classe dos registradores
civis das pessoas naturais e dois representantes indicados por
entidades sindicais representativas de notários e registradores de
Minas Gerais, que exercerão as atividades sem remuneração.

§ 2° - As indicações dos futuros integrantes da comissão deverão
ser enviadas ao Governador do Estado no prazo de quinze dias a
contar da vigência desta lei ou até sessenta dias antes do término dos
mandatos, nos períodos subseqüentes.

§ 30 - Entre os representantes dos registradores civis das pessoas
naturais e os dos notários e registradores, pelo menos a metade
deverá ser composta por representantes de serventias com sede no
interior do Estado.

§ 40 - A comissão escolherá, entre seus membros, um coordenador
e um sub-coordenador, cujas funções serão definidas em regimento
interno a ser elaborado no prazo de trinta dias de sua instalação.
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§ 50 - Os integrantes da comissão que representam os

registradores serão indicados ao Governador do Estado pelas
entidades sindicais em listas tríplices, sendo uma lista para cada vaga,
que os nomeará, no prazo de trinta dias, para um mandato de dois
anos; o representante da Secretaria de Estado da Fazenda será
indicado pelo Secretário por um período também de dois anos.

§ 60 - Não havendo a indicação, pelas entidades sindicais e pela
Secretaria de Estado da Fazenda, ou a nomeação, pelo Governador,
de todos os integrantes da comissão nos prazos indicados, ela poderá
se instalar com um mínimo de quatro componentes.

§ 70 - Os integrantes da lista tríplice que forem preteridos se tornarão
primeiro e segundo suplentes, respectivamente, para cada vaga a que
forem indicados.

Art. 50 - A destinação dos recursos previstos no art. 3 0 desta lei
atenderá à seguinte disponibilidade de saldo, após a dedução dos
custos operacionais:

- compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos
atos gratuitos praticados em decorrência de lei;

II - complementação de receita bruta mínima mensal das serventias
deficitárias, até o limite de 500 (quinhentas) Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais - UFEMGs - por serventia.

§ 1° - Os registros de nascimentos e óbitos serão compensados até
o limite máximo de 25 (vinte e cinco) UFEMG5 por ato e o casamento,
até 40 (quarenta) UFEMGs; os demais atos, havendo recursos, serão
compensados em valores e segundo critérios definidos pela comissão
gestora.

§ 20 - Para os efeitos desta lei, compõem a receita bruta das
serventias a soma dos valores recebidos a título de emolumentos,
inclusive de atos praticados por serviços notariais e registrais anexos,
se houver, e a compensação de que trata esta lei.

Art. 60 - A compensação devida aos registradores civis das pessoas
naturais e a complementação da renda bruta mínima será efetuada
pela comissão gestora, por rateio do saldo existente ou nos limites
máximos fixados, na mesma proporção dos atos gratuitos praticados,
até o dia 20 do mês subseqüente ao da prática dos atos.

§ 1° - Para os fins deste artigo, os registradores civis das pessoas
naturais encaminharão à comissão gestora, até o quinto dia útil do

rÃ



1012
mês subseqüente ao de referência, certidão declarando o número
de atos gratuitos de registro civil praticados, divididos por espécie,
segundo modelo a ser fornecido pela comissão.

§ 20 - Os notários e registradores, inclusive os registradores civis das
pessoas naturais, encaminharão à comissão gestora, até o quinto dia
útil do mês subseqüente ao de referência, relatório circunstanciado
dos atos pagos praticados no mês com a indicação dos recolhimentos
devidos, conforme modelo a ser fornecido pela comissão.

§ 30 - Os valores referidos no art. 3° deverão ser recolhidos pelo
notário e pelo registrador até o quinto dia útil do mês subseqüente ao
da prática do ato ou no dia seguinte em que a soma dos valores
devidos ultrapassar a quantia de R$1.000,00 (mil reais).

Art. 70 - Considera-se deficitária a serventia cuja receita bruta,
somados os emolumentos recebidos, inclusive os originários de atos
de outros serviços, notariais ou registrais anexos, se for o caso, e os
valores recebidos a título de compensação por atos gratuitos, não
ultrapassar 500 (quinhentas) UFEMGs mensais.

Art. 80 - Em caso de superávit dos valores destinados à
compensação dos registradores civis das pessoas naturais e à
complementação da receita bruta mínima mensal das serventias
deficitárias, o excedente será aplicado segundo critérios definidos pela
comissão gestora, com o objetivo de compensação gradativa dos atos
gratuitos praticados em decorrência da Lei Federal n° 9.534, de 10 de
dezembro de 1997, que ainda não tenham sido compensados, e ao
aprimoramento dos serviços de registro civil das pessoas naturais.

Art. 9° - Serão isentas de emolumentos as averbações decorrentes
de ação judicial em que o interessado esteja amparado pela Lei
Federal n° 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e representado por
Defensor Público Estadual ou advogado dativo designado nos termos
da Lei n° 13.166, de 20 de janeiro de 1999.

§ 1 0 - Ressalvada a hipótese do "caput", não serão isentas de
emolumentos as averbações, inclusive as dos mandatos decorrentes
da concessão da assistência judiciária gratuita a que se refere a Lei
Federal n° 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.

§ 20 - A concessão da isenção de que trata este artigo fica
condicionada à menção expressa dos pressupostos nele exigidos
tanto na parte dispositiva da sentença judicial como no corpo do
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mandado.

Art. 10 - A comissão gestora colocará à disposição dos órgãos
competentes relatório circunstanciado dos valores recebidos, das
despesas de administração e dos valores repassados aos
registradores civis das pessoas naturais.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2004.
Miguel Martini - Domingos Sávio.
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa projeto de lei

que dispõe sobre a criação da contribuição para compensação aos
registradores civis das pessoas naturais - CCRCPN -, visando a
compensá-los pelos atos gratuitos por eles praticados, em decorrência
de lei, conforme o disposto na Lei Federal n° 10.169, de 29 de
dezembro de 2000.

A Lei n°9.534, de 10/12/97, institui a gratuidade universal pelos atos
de registros de nascimento e de óbito, bem como pelas primeiras
certidões deles extraídas. Estabeleceu ainda que as demais certidões
também serão gratuitas para os reconhecidamente pobres.

Por outro lado, temos a Lei dos Notários e Registradores que
assegura aos delegados dos serviços extrajudiciais a percepção
integral dos emolumentos pelos atos praticados.

Buscando solucionar a questão, apresentou-se a Lei Federal n°
10.169, de 2000, que determinou o estabelecimento de uma forma de
compensação, aos registradores civis das pessoas naturais, pelos
atos gratuitos que venham a ser praticados.

O projeto de lei ora apresentado cria esta forma de compensação
aos registradores civis das pessoas naturais, por meio da cobrança de
6%, incidentes sobre os emolumentos cobrados pela prestação de
todos os atos extrajudiciais remunerados.

O modelo ora proposto já é realidade na Capital paulista, com
resultados satisfatórios. E também matéria que tramita no Distrito
Federal.

Acreditando estar colaborando para a solução de inúmeros
problemas que envolvem os cartórios de registro civil, contamos com
apoio dos nobres pares para a aprovação de nosso projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.658/2004
Declara de utilidade pública a Frente de Apoio ao Menor - FAM -,

com sede no Município de Muzambinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Frente de Apoio ao

Menor - FAM -, com sede no Município de Muzambinho.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de maio de 2004.
Miguel Martini
Justificação: A Frente de Apoio ao Menor, fundada em 22/8/90, é

uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade
colaborar para dar assistência e formação a crianças e adolescentes
menores de 16 anos, promovendo, também, a integração das
respectivas famílias na comunidade. Com suas atividades, propicia-
lhes educação, alimentação e meios que lhes possibilitem boas
condições de saúde, a prática de esportes, a cultura e o lazer.

Pelos serviços prestados, esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório que se lhe pretende outorgar.

- 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° 1.659/2004
Declara de utilidade pública o Centro de Apoio à Criança - CAC -,

com sede no Município de Guaranésia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Centro de Apoio à

Criança - CAC -, com sede no Município de Guaranésia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2004.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: O Centro de Apoio à Criança - CAC -, com sede no

Município de Guaranésia, é uma entidade filantrópica sem fins
lucrativos que vem prestando relevantes serviços ao município
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supracitado.

Sem possuir recursos próprios, sobrevive com a colaboração de
voluntários, com esforço e dedicação de seus dirigentes.

Tem como objetivo proporcionar apoio às crianças carentes,
mediante exercício de atividades ligadas à recreação, à formação
profissional e sociocultural e ao reforço escolar.

A documentação apresentada está em consonância com a Lei n°
12.972, de 27/7/98, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública.

Assim, espero o costumeiro apoio de meus pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.660/2004
Declara de utilidade pública o Centro Educacional para a Infância e

a Adolescência João Batista Becchi - CEIA -, com sede no Município
de Pavão.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional

para a Infância e a Adolescência João Batista Becchi - CEIA -, com
sede no Município de Pavão.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2004.
Maria José Haueisen
Justificação: O Centro Educacional para a Infância e a Adolescência

João Batista Becchi possui por objetivo precípuo dar amparo à criança
e ao adolescente carente na faixa etária de 6 a 18 anos.

Para alcançar suas metas, propicia-lhes atendimentos médico e
dentário e, após prepará-los por meio de cursos profissionalizantes,
procura integrá-los no mercado de trabalho.

Além disso, realiza campanha de distribuição de alimentos e
agasalhos.

Desenvolver atividades de melhoria da qualidade de vida
comunitária, reivindicando e propondo políticas públicas de saúde,
saneamento básico, habitação e recuperação ambiental, é, também,
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uma das suas finalidades.

Dessa maneira, objõtiva garantir aos seus assistidos o direito de
crescer e se desenvolverem em um ambiente saudável, incentivando-
os a se tornar agentes de sua própria transformação e colaboradores
na construção de uma sociedade justa e solidária.

Por tudo isso, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°1.661/2004
Acrescenta o inciso XVIII ao art. 3 0 da Lei n° 14.937, de 23 de

dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores - IPVA.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Acrescente-se o inciso XVIII ao art. 3 0 da Lei n° 14.937, de

23 de dezembro de 2003, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 30 - ....................................
XVIII - os veículos não adaptados, de propriedade do representante

legal do deficiente e usado para transportes deste, nos casos de
incapacidade física, mental ou por não ter atingido a idade mínima
para habilitação.".

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de maio de 2004.
Biel Rocha
Justificação: A Lei n° 14.937, de 23/12/2003, isenta do pagamento

do IPVA os veículos adaptados de propriedade de deficientes físicos.
Em que pese a ser plenamente justificável a referida isenção,

entendemos que deve ser ampliada, a fim de alcançar aqueles que,
incapacitados para conduzir veículos, por razões de ordem física ou
mental, ou mesmo por não terem atingido a idade mínima para
habilitação, contam com seus representantes legais para o transporte.

Os deficientes físicos e mentais, dada a peculiaridade de sua
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deficiência, jamais poderão ser proprietários de veículos. O
mesmo ocorre quando o portador de necessidasdes especiais é
criança ou adolescente.

Em todos os casos, o encargo de transportar o deficiente recairá
sobre seu representante legal, motivo pelo qual solicitamos alteração
da citada lei, de modo a permitir que os representantes legais desses
deficientes possam também fazer jus a isenção do imposto.

Entre os deficientes físicos e mentais, há os que são privados de ter
uma vida totalmente independente, necessitando de ajuda e cuidados
de outras pessoas, que, na maioria das vezes, são seus pais, que se
tornam, por força de lei ou decisão judicial, responsáveis por eles.

A isenção prevista na Lei n° 14.937 não atende ao princípio
constitucional da isonomia, pois gera tratamento diferenciado
injustificável, atendendo somente aqueles portadores de necessidades
especiais que podem ser proprietários de veículos e seu condutor,
ficando à margem do beneficio todos os que, por razão de
impossibilidade física, mental ou por não terem atingido a idade
mínima, não são os proprietários de veículos.

E com o intuito de corrigir essa distorção que suplico aos meus
pares a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.662/2004
Concede benefícios aos comissários de menores.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica concedido auxílio-transporte aos comissários de

menores em exercício no Estado.
Parágrafo único - O auxílio de que trata o "caput" terá valor definido

em regulamento, de forma a permitir o transporte digno dos
comissários de menores nos deslocamentos de casa ao trabalho e
nos deslocamentos para cumprimento de mandados judiciais.

Art. 20 - Será devida indenização aos dependentes do comissário de
menores que falecer ou tornar-se permanentemente inválido por fato
decorrente do exercício de suas funções.

Parágrafo único - O valor da indenização será definido em
regulamento, e os beneficiários serão identificados segundo as regras
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previstas para pensão por morte na Lei Complementar n° 64, de
25 de março de 2002.

Art. 30 - Esta lei será regulamentada no prazo de trinta dias após a
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, 19 de maio de 2004.
Célio Moreira
Justificação: Os comissários de menores prestam serviço voluntário

à sociedade, sem receber nenhuma espécie de remuneração. Na
grande parte das vezes, trabalham à noite ou de madrugada, horário
em que o transporte público é precário, para fiscalizar casas noturnas.
Não é justo, portanto, que esses profissionais tenham que arcar com
as despesas decorrentes do exercício de suas funções, razão pela
qual propomos a concessão de auxílio-transporte.

Outro fato abordado por este projeto é a hipótese de falecimento do
comissário no exercício de suas funções. Hoje em dia, os menores
são tão perigosos quanto os adultos, e isso tem tornado a função de
comissário de menores uma profissão de risco. Estamos propondo,
então, a exemplo do que ocorre com os policiais, que a família seja
beneficiada com uma indenização pecuniária em caso de morte ou
invalidez do comissário.

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

- 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.

REQUERIMENTOS
N° 2.908/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Tribunal de Alçada pelo
transcurso do seu 390 aniversário de fundação.

N° 2.909/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulada manifestação de repúdio à decisão da Justiça do Município
de Cambuquira à época do afastamento do Prefeito Rubens Barros
Santos. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 2.910/2004, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
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Tecnologia, pleiteando sejam solicitadas à Secretária da
Educação informações relativas à nomeação e à posse de diretores
eleitos nas escolas estaduais. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.911/2004, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Ciência e Tecnologia e ao
Governador do Estado com vistas à ampliação de vagas na Faculdade
de Medicina da UNIMONTES. (- A Comissão de Educação.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jã Moraes - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,

caros Deputados, queridas Deputadas, esta Casa hoje está
impactada. O Governador Aécio Neves terá de ter consciência de que,
para governar o Estado, é preciso escutar esta Casa, os servidores e
aqueles que dão contribuição decisiva ao processo de recuperação da
igualdade social, que estão literalmente jogados às traças.

Ao entrarmos na Assembléia, hoje, deparamo-nos com
manifestação muito simbólica. Os Defensores Públicos do Estado
lançam, na porta desta Casa, um apelo dramático: a campanha SOS
Defensoria Pública. Isso nos choca, porque já nos deparamos com
manifestações as mais diversas possíveis ao redor desta Casa. Já
assistimos a manifestações de trabalhadores e aposentados.

O Deputado Çhico Rafael convida todos para nos solidarizarmos
com os manifestantes, daqui a pouco, no Hall das Bandeiras.
Trabalhadores, policiais civis e militares realizam hoje uma assembléia
reivindicatória. Estamos assistindo aqui à manifestação de um apelo
dramático dos Defensores Públicos. Trata-se daqueles que
representam, para a sociedade brasileira uma grande conquista. A
Defensoria Pública é o instrumento de realização da cidadania para
aqueles que, desconhecendo seus direitos, não dispondo de
informações sobre eles ou não possuindo condições de acesso à
justiça, podem contar com essa instituição.

Pasmem senhores e senhoras, Deputados e Deputadas, mineiros e
mineiras! Encontram-se aqui aqueles que estão a serviço da cidadania
popular, apresentando um manifesto que gostaria de trazer aos
senhores e às senhoras para que possam ver a sua dimensão e
compreender a crise por que passa o serviço público em nosso
Estado. Temos de compreender isso e levar ao Governador a
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consciência da dimensão dessa crise.

O manifesto da Defensoria Pública contém as seguintes questões:
"A Defensoria Pública é o único meio de acesso à justiça para o
cidadão carente. No entanto, no Estado de Minas Gerais, quem
atualmente está carente de recursos é a própria Defensoria Pública,
onde faltam Defensores, funcionários e material de escritório".

Pasmem, Srs. Deputados e queridas Deputadas, falta até material
de escritório. Segue o manifesto: "A estrutura deficitária levou ao
colapso no atendimento, comprometendo os serviços prestados, e
poderá levar à paralisação do atendimento".

Atentem para isto, Srs. Deputados e Sras. Deputadas: (- Lê:) "Dos
918 cargos, apenas 416 estão providos. Em decorrência, mais de 150
comarcas em Minas Gerais estão sem Defensor Público."

Reconhecemos a crise social que se desenvolve em nosso País
como fruto de uma política macroeconômica herdada do Governo
anterior, que ainda teima em sustentar desigualdades, crise essa que
aprofunda as desigualdades sociais e os impasses da população, que
fica sem um Defensor Público, no interior do Estado, para ter
reconhecidos os mínimos direitos.

Mas continua o manifesto da Associação dos Defensores Públicos
de Minas Gerais: (- Lê:)

"Além da falta de recursos humanos, a falta de material dificulta o
atendimento: faltam computadores, impressoras, livros, papel, tinta de
impressora e até mesmo lâmpadas".

Como é possível, diante de tanta modernidade tecnológica, em que
o capital voa pelo mundo afora, passando de casa em casa, de
Capital em Capital, buscando recursos, a Defensoria Pública deste
Estado não ter sequer acesso às condições mínimas para seu
funcionamento?

"Mesmo assim, a Defensoria Pública atendeu, apenas no ano de
2003, cerca de 2 milhões de pessoas, acompanhando milhares de
ações em todos os fóruns do Estado de Minas Gerais. No entanto,
esse trabalho corre o risco de parar.

A campanha SOS Defensoria Pública visa a arrecadar materiais por
meio de doações dos mais diversos setores da sociedade que se
sensibilizem com o quadro caótico atualmente estabelecido.

Paralelamente à campanha, caminha o movimento pela
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implementação da Lei Orgânica da Defensoria Pública,
promulgada em janeiro de 2003, visando a obter o cumprimento do
que foi ali disposto, com a criação da estrutura necessária para o
funcionamento da instituição e a fixação do subsídio do Defensor
Público, eliminando a posição discriminatória e vergonhosa do pior
vencimento das carreiras jurídicas do Estado de Minas Gerais e o
último lugar em remuneração entre os Defensores Públicos de todo o
Brasil.

Sem o Defensor Público, não há cidadania, porque não há acesso à
justiça nem defesa dos direitos do cidadão pobre. A Defensoria
Pública é, antes de tudo, um dever do Estado, mas a sua existência é
um direito da sociedade."

Fiz questão de trazer esse manifesto da Defensoria Pública, porque
é parte de um movimento coletivo que todos nós devemos abraçar,
para melhorar a qualidade dos serviços públicos em nosso Estado.

Já me referi aqui que estamos enfrentando dificuldades em todo o
Brasil, mas também buscamos soluções para sair desse impasse,
herdado de uma situação em que fomos reféns de armadilhas
advindas dos mercados internacionais.

Contamos agora, também, com a manifestação dos aposentados,
que estão assustados,com justa razão, em virtude de duas ameaças.
A primeira ameaça sofrida pelos aposentados, que estão às nossas
portas pedindo nossa solidariedade - o Deputado Chico Rafael muito
insistiu para que ali comparecêssemos -, é a redução de um salário
mínimo que se limita a R$260,00. A segunda ameaça que os
aposentados temem é a proposta, que começa a circular em setores
do Governo, à qual outros setores do Governo são contrários, assim
como os partidos da base de sustentação do Governo, como é o meu
partido, o PCdoB, de que se desvincule o salário mínimo do salário
dos aposentados. Não se pode permitir essa lógica. Não é achatando
o salário mínimo, deixando-o no nível de R$260,00, nem o
desvinculando para desacreditar mais ainda o salário dos
aposentados que iremos retomar o desenvolvimento do País.

Caros Deputados e caras Deputadas, sabemos que estamos sendo
atacados por uma especulação sem limite. Quando se fala em
aumentar o salário mínimo, os mercados endoidam. O risco-país subiu
exatamente no momento em que tivemos um superávit bem acima do
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exigido pelo FMI. As bolsas despencam, e o HSBC tira o dinheiro
todo e manda para á exterior fazendo chantagem com o Governo
Lula.

Temos de fazer o que os Defensores Públicos e os aposentados
estão fazendo: dar um grande "lexotan" nas ruas, fazendo
manifestação contra essa chantagem de mercado. Não podemos
aceitar que não se tome nem uma medida sequer de distribuição de
renda, como seria aumentar o salário mínimo, dando-lhe condições
mais adequadas. Com aumento digno, o povo compraria produtos, e
assim a indústria produziria, e, a indústria produzindo, o comércio se
expandiria, e, o comércio vendendo, as Prefeituras arrecadariam.

Em Minas Gerais, o Governador Aécio Neves afirma que não tem
recursos. Sabemos que vivemos uma crise. Temos de ter a coragem
de romper com essa falácia de garantir o equilíbrio das contas fiscais
com o tal do déficit zero. A manter-se essa política de déficit zero, de
equilíbrio das contas fiscais, obteremos zero na segurança, zero na
saúde, zero nas condições de funcionamento da Defensoria Pública e
zero na qualidade dos serviços públicos.

Neste momento, estamos dispostos a discutir com o Governador
Aécio Neves. Temos de ter coragem de fazer um grande combate à
sonegação fiscal. Precisamos aparelhar a Secretaria da Fazenda para
que os seus servidores possam adequar-se. Em Minas Gerais, quem
sonega não são os pequenos proprietários, agricultores e
comerciantes. Quem sonega são os grandes grupos de combustíveis,
do fumo e da bebida. , São as grandes empresas que têm a
capacidade de sonegar. E dessas empresas que temos de arrancar
recursos para pagar os servidores e sobretudo adequar a Defensoria
Pública.

Nesta tarde, estamos todos preocupados com a situação. Já
questionamos o Governador do Estado: por que não coloca em
discussão a sua pauta de renúncia fiscal? Há muitos subsídios e
incentivos fiscais. A Casa aprovará o projeto da Deputada Marília
Campos, o qual permite o impulsionamento sobretudo da
microempresa, que ao desenvolver-se cria empregos e gera recursos.

Uma coisa é o projeto da Deputada Marília Campos, que assegura
efetivamente apoio à microempresa; outra coisa, caros Deputados e
caras Deputadas, é dar incentivos fiscais a grandes empresas que
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nem sequer ampliam a arrecadação. Recentemente, vimos
setores que tiveram redução de 6% do ICMS, mas nem US$1,00 ou
R$1,00 a mais foi obtido para que se pudesse ampliar as
possibilidades de investimento do Estado.

Por isso, o Governador Aécio Neves tem de ter a coragem de
enfrentar essa lógica fiscalista e assegurar, aqui, a discussão da sua
agenda de incentivos fiscais, para garantir àqueles que necessitam
dos incentivos reais possibilidades de desenvolver-se. Aqueles que
não precisam que paguem, porque já ganharam muito, e se assegure
aumento para os salários dos servidores, adequação da estrutura das
polícias e sobretudo readequação da Defensoria Pública.

A Deputada Lúcia Pacífico (em aparte) - Deputada Jô Moraes, ouvi
atentamente suas palavras, e a nobre colega tem toda razão. Há
pouco, dei uma entrevista sobre os aumentos abusivos que vêm
acontecendo em indústrias e empresas. O aumento previsto para o
pão de sal, o pão nosso de cada dia, é de 10%, ou seja, o que é
essencial, básico para o trabalhador, tem esse aumento, enquanto o
salário mínimo subiu 1%. Corrijam-me, se estiver errada. Não há
como o orçamento familiar absorver esses reajustes.

Colega Jô Moraes, grande parte desses reajustes se deve às
agências reguladoras, que atuam de costas para os consumidores. As
empresas não ficam com o prejuízo e repassarão os aumentos para a
população. A ANATEL, a ANEEL, a ANP e tantas outras deixam subir
o gás de cozinha, remédios, telefonias - fixa e celular - e energia
elétrica, que é o grande impulsionador da inflação neste País. Elas
têm competência para autorizar a elevação de preços. Os salários não
subiram, e o poder de compra cai tremendamente, seja para
funcionários ativos, seja para inativos. Por meio de entidades civis, é
preciso buscar uma solução e até levá-la ao Presidente Lula, para que
a situação mude. É uma cadeia. Sobe a energia elétrica. Logo, as
empresas concluem que, se o Governo autorizou o aumento, elas
também não ficarão com o prejuízo. E o pobre coitado do consumidor
paga, enquanto a qualidade de vida desce. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado* - Boa-tarde! Gostaria de parabenizar a

Deputada Jô Moraes pelo seu pronunciamento, que, de forma
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especial, saudou os Defensores Públicos.

Conforme dizia ao Deputado Biel Rocha, o papel da Defensoria
Pública é de fundamental importância, pois defende os pobres, as
pessoas que não têm condições financeiras. Estão lutando para que
uma lei seja cumprida - a Lei Orgânica da Defensoria Pública.
Ficamos indignados de ver não ser cumprida pelo Governo do Estado
lei aprovada por esta Casa. As vezes, o pobre só é lembrado na hora
de pagar taxas.

Venho a esta tribuna fazer avaliação da educação neste um ano e
quase cinco meses do Governo Aécio Neves. Segundo nossa
avaliação, a situação da educação pública do nosso Estado não
condiz com as divulgações feitas pelo Governador, que está fazendo
muito "marketing", muita publicidade. Infelizmente, existe hoje um
caos na educação em Minas Gerais. Apesar de o Governo Aécio
Neves divulgar no âmbito nacional seus investimentos e programas da
área de educação, não há dúvidas de que um caos está instalado na
educação de nosso Estado. As medidas do Governo mineiro têm
comprometido o desempenho dos trabalhadores da rede estadual de
ensino e o dia-a-dia dos estudantes.

Aos trabalhadores - professores e servidores escolares - faltam
estímulo, reajuste salarial e condições dignas de trabalho. Não
bastasse isso, o Governo Aécio Neves tem-se valido do autoritarismo
e do esvaziamento da representação política dos fóruns de discussão
com o funcionalismo público, como escudo para promover o
retrocesso do ensino. A edição de resoluções tem dado o tom da
relação entre o Governo do Estado, a comunidade escolar e os
trabalhadores em educação, condenando as escolas a amargarem a
volta de práticas viciadas, há muito banidas da educação em nosso
Estado.

Em vez de implantar política de melhoria da educação pública, por
meio da valorização dos trabalhadores, de investimento nas condições
de trabalho e de implementação do plano de cargo e carreira,
conforme compromisso assumido em campanha, o Governo do
Estado cria artifícios jurídicos para retirar direitos adquiridos pela
categoria. A ditadura das resoluções tem promovido sucessivos
ataques às legislações, como a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação e a Constituição Federal.
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Logo na largada, o Governador Aécio Neves pôs na berlinda o

concurso público para Auxiliares de Serviços Gerais, realizado em
2001. Mesmo tendo sua legalidade reconhecida pelo Ministério
Público, que atestou a lisura do processo, tal medida gerou a
indignação de milhares de trabalhadores, que, apesar de aprovados e
classificados no número de vagas existentes, ainda não foram
nomeados. Em detrimento da nomeação, 18 mil vagas estão sendo
preenchidas por contratações precárias".

Gostaria de dizer que o Governador faltou com a verdade, pois falou
que não nomearia enquanto não houvesse decisão judicial, e, mesmo
após tal decisão, não tomou nenhuma providência.

O Governo adiou durante todo o ano de 2003 a nomeação dos
aprovados no concurso e fugiu do debate com o Sindicato Unico dos
Trabalhadores em Educação - Sind-UTE - sobre os critérios para a
designação dos trabalhadores. Logo depois, fez nova manobra na
contratação, impondo à categoria o critério para as designações, por
meio da Resolução n° 466, publicada em 22 de dezembro, em pleno
recesso escolar. A portaria trouxe de volta o preenchimento dos
cargos, diretamente nas escolas, com base em critérios
ultrapassados, como a vantagem do "tempo de escola" sobre o "tempo
de Estado" na escolha dos candidatos. Apesar da existência de
cargos vagos, tal medida condenou ao desemprego pessoas que
trabalhavam há muitos anos na rede estadual e que já tinham sido
aprovadas no concurso.

Até hoje, o Governo do Estado não tem previsão para a
homologação do concurso para os auxiliares e interrompeu as
nomeações para os demais cargos.

A Secretaria de Educação também tem retirado direitos de quem já
está na sala de aula. A atual administração retirou um abono de
R$45,00 pago aos professores que têm dois cargos na rede e tem
negado aos professores nomeados no último concurso direitos
adquiridos, como o biênio e a adicional por pós-graduação.

Os servidores que possuem dois cargos têm de pagar o abono de
R$45,00. Antes, recebiam o abono dos dois cargos, mas hoje
recebem só de um. Quem tem dois cargos deve pagar o IPSEMG dos
dois cargos. E, de quem está no interior e não tem atendimento à
saúde, é descontado todo mês em folha de pagamento.
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Apresentamos um requerimento para que o Governador resolva

o problema do IPSEMG, uma antiga luta dos Deputados do Bloco PT-
PCdoB. Continuaremos pressionando para que os servidores sejam
tratados com dignidade e para que o abono de R$45,00 seja pago
pelos dois cargos.

A eleição direta para a escolha da direção das escolas, implantada
na rede estadual de ensino em 1991, como fruto da organização dos
pais, alunos e dos trabalhadores da educação, também vem sendo
demolida pelo Governo do Estado. O processo, da forma como foi
conduzido este ano, levou às eleições feitas à toque de caixa, apenas
uma semana após a volta às aulas, baseadas em critérios que
excluíram parte significativa da categoria de participar do processo,
por meio da formação de chapas. Não houve debate sobre o processo
eleitoral com os representantes dos trabalhadores e com o sindicato.

Como conseqüência de falta de debate nas escolas e da restrição às
candidaturas, os primeiros balanços das eleições nas 2.755 escolas
estaduais de Minas Gerais comprovaram a pouca participação de
pais, alunos e funcionários no processo, e a continuidade de várias
gestões. Em 1.170 escolas onde não houve eleição, a nova direção
terá mandato de três anos e será indicada pela própria Secretaria de
Educação. Tal situação certamente promoverá um retrocesso no
exercício democrático dentro das escolas, com afirmação das
indicações políticas para o cargo. Serão indicações políticas, e não
eleição democrática, com a participação de todos os setores.
Infelizmente, ocorreu a volta dessa prática no Estado de Minas Gerais.

Finalmente, depois do conturbado processo de designação, o
Governo do Estado atrasou o pagamento do salário dos trabalhadores
contratados. Apesar de estarem na ativa desde o início de fevereiro,
sem receberem o vale-transporte, milhares de trabalhadores foram
informados pelos jornais de que iriam receber o pagamento de
fevereiro em abril. Esse problema atingiu cerca de 80 mil servidores
do Estado.

Para os estudantes, o quadro não é muito diferente. A medida que
proíbe que os estudantes maiores de 18 anos se matriculem no
ensino regular, obrigando-os a ingressar em regimes especiais de
educação supletiva, mesmo contra sua vontade, tem sido mantida
pela Secretaria de Educação, apesar de a Secretária Vanessa
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Guimarães ter-se comprometido, várias vezes, a revogá-la.
Infelizmente, essa promessa ainda não virou realidade.

Enquanto isso, o Governo de Minas Gerais diz que há motivos para
comemorar. Coloca propaganda, em jornais, televisão e rádios, de
que, em Minas Gerais, as crianças entram na escola com 6 anos de
idade e que o ensino fundamental passou de 8 para 9 anos. Mas ele
se esquece de dizer que essa medida, que é realmente importante,
fica sob a responsabilidade dos municípios, e não do Estado, que,
após a municipalização do ensino fundamental, ficou com a menor
parte das vagas nessa modalidade.

Ele joga toda essa responsabilidade para as Prefeituras, pois as
escolas do Estado, em sua grande maioria, foram municipalizadas.
Atualmente, a responsabilidade pelo ensino fundamental é dos
municípios.

A falta da merenda escolar, ocorrida no início de 2003, foi outra
prova da falta de compromisso do Governo Aécio Neves com os
estudantes. Simplesmente, recursos no valor de R$2.300.000,00, já
liberados pelo Governo Federal, estavam retidos, enquanto milhares
de estudantes passavam fome nas escolas. Além disso, em Minas os
estudantes do ensino médio não têm direito à merenda escolar. Isso
representa um desestímulo para que os jovens carentes permaneçam
na escola. Há um projeto tramitando nesta Casa para garantir a
merenda escolar também aos alunos do ensino médio.

Além disso tudo, o Governo não cumpre a promessa realizada em
campanha de implementar os cursos técnicos profissionalizantes no
Estado. Esses cursos, encerrados no Governo tucano de Eduardo
Azeredo, propiciavam uma formação técnica importante para os
estudantes se integrarem no mercado de trabalho em melhores
condições. Sem o recurso dos cursos profissionalizantes e com as
poucas vagas do ensino superior público, resta, à grande maioria dos
jovens, o desemprego. E o Governo, que prometeu criar o Programa
Primeiro Emprego, reservou apenas R$50.000,00, no orçamento
deste ano, para contratar em torno de 200 jovens, gastando-se,
apenas com publicidade e com divulgação, muitos milhões.

No ensino superior, a realidade também é caótica. O Governo não
cumpre a Constituição do Estado, que determina o repasse de 1% da
receita do Estado para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

WAN



1028
de Minas Gerais - FAPEMIG -, e ainda intenta promover
alterações em seu estatuto, para concentrar poderes da Secretaria de
Ciência e Tecnologia, retirando-os da comunidade científica.

A UEMG foi outra promessa do Governo, que garantiu descentralizá-
la, inserindo vários campos avançados em todo o Estado.
Infelizmente, isso não ocorreu até hoje. A UEMG e a UNIMONTES
vivenciam o sucateamento das instalações físicas, das propostas
político-pedagógicas e da qualidade do ensino. Trata-se de
universidades públicas que cobram mensalidades, em alguns casos
exorbitantes, e que não asseguram mecanismos justos de ingresso e
permanência dos alunos nessas instituições.

Diante disso, a UEMG deve resgatar o seu histórico compromisso
com uma escola pública, gratuita, democrática e de qualidade, que é
direito de todos os cidadãos de Minas Gerais. Nesse direito inclui-se a
valorização profissional dos servidores. Isso foi promessa do Governo,
inclusive o investimento em políticas públicas e a garantia de
condições de acesso e permanência dos estudantes nos ensinos
fundamental, médio, profissional e superior.

Procedemos aqui a uma importante análise do caos em que se
encontra a educação no Estado, uma das áreas mais atingidas pelos
cortes do Governo do Estado, que demitiu mais de 10.200
funcionários não efetivos da Secretaria de Educação, causando
impacto na qualidade da educação, com a redução de turmas, com a
superlotação de salas de aula e com o agravamento das condições de
trabalho.

Continuaremos a nossa luta em defesa da educação e da população
de Minas Gerais. Não nos acovardaremos, pois sempre estaremos
aqui denunciando as alterações. Conseguimos realizar várias
mudanças na reforma tributária, ou seja, no "tarifaço" de Aécio Neves
e impedir a cobrança do chamamento da policia. Travamos uma
incessante luta contra a taxa de incêndio - absurda, inconstitucional,
imoral, injusta e ilegal. Aguardamos a decisão do Tribunal de Justiça
relativamente à ação direta de inconstitucional idade protocolada pelo
nosso bloco. Sabemos que a nossa luta continuará firme e com muita
combatividade. Essa é a nossa cara.

Neste momento, convoco toda a juventude do Estado para somar
fileiras e realmente lutar por transformações, principalmente com
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relação à educação pública, que é de péssima qualidade.
Sabemos que não se trata de uma responsabilidade somente deste
Governo, pois os problemas vieram de Governos anteriores, mas
temos de dar uma resposta à nossa população e aos nossos jovens.
Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, como Líder da Bancada do PT e do Bloco PT-PCdoB, por
diversas ocasiões procurei, nesta tribuna, demonstrar que o Governo
Lula tem um rumo e uma estratégia muito segura a ser seguida e que
a crise enfrentada pelo Brasil teria e tem condições de ser superada.
E evidente que a reconhecemos; até porque, como já cansei de dizer,
é uma crise herdada de dez anos de política neoliberal, que arrasou o
País com a venda de estatais, com a desvalorização do País
enquanto Nação, com a desvalorização do Estado brasileiro e das
estatais, com a quebra do parque industrial e da soberania. O Brasil
seguiu determinado modelo imposto pelo capital financeiro
internacional, notadamente pelo imperialismo norte-americano, o que
o levou ao esvaziamento. Com uma política externa e nacional
completamente dependente desse projeto, navegamos à deriva. Lula
ganhou as eleições dizendo que mudaria esse curso e que
evidentemente precisaria de tempo, mas que seguiria nova estratégia
política internacional e outro caminho voltado para dentro do Pais.
Ainda não alcançou a metade do seu mandato, mas as diferenças já
são nítidas, o que não é novidade. O Presidente barrou a política de
privatização, em vez de continuar com o entreguismo, o que
significaria vender a PETROBRAS - imaginem o preço do petróleo e
da gasolina, se essa empresa tivesse ido para o controle do capital
financeiro internacional e do imperialismo norte-americano! Mas não
foi, assim como Furnas, o Banco do Brasil e o BNDES. Enfim, o
Governo segurou as empresas estratégicas e arcou com a
responsabilidade de adotar outros modelos estratégicos que já
estavam sendo entregues ao capital estrangeiro pelo Governo
Fernando Henrique, como aconteceu com o setor de energia elétrica e
como tinha sido o caso das telecomunicações. Portanto, Lula adotou
outro mecanismo, resgatando, para o Estado brasileiro o direito de
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interferir no seu destino estratégico, para que pudesse começar a
traçar os rumos do seu crescimento econômico.

Essa diferença está clara, Deputada Maria Tereza. A política externa
brasileira é completamente distinta; o comércio exterior com a China,
com os países árabes e com a comunidade européia aumentou
notadamente. Com os Estados Unidos isso também ocorreu, mas
dentro de percentual muito menor.

O mercado externo brasileiro cresceu, nossa balança comercial
atinge récordes cada vez maiores, mostrando a força do Brasil e a
conduta de um novo país soberano. A Oposição, confundindo alhos
com bugalhos, fazendo cortina de fumaça, tentou gerar uma crise de
governo que não aconteceu nas dimensões que esperava, e o Brasil
começa a apresentar um novo rumo. Esse quadro revela-se à
população brasileira - o que ainda não havia ocorrido - com a nitidez
da firmeza da nossa política. Uma política que nos impôs, no primeiro
ano, adotar medidas duras, às vezes antipopulares, como o aumento
da taxa de juros e a manutenção de um estado de recessão, mas que,
paulatinamente, foram substituídas por outras políticas, tais como a
diminuição gradual da taxa de juros, de 26,5% para 16%, queda do
dólar em relação ao patamar encontrado, queda do risco-país,
medidas que agora rendem seus frutos. E, a esses frutos, gostaria de
me ater em meu pronunciamento. Dados recentes, do mês de abril,
constantes do cadastro geral de empregados e desempregados do
Ministério do Trabalho, em conjunto com os dados do IBGE,
demonstram que, neste quadrimestre, foram criados 534.939 novas
vagas de emprego com carteira assinada, ou seja, de empregos
formais criados em 2004, o que significa 82% do que foi criado em
2003. Isso mostra uma retomada - ainda que tímida - importante em
todos os níveis, não só de exportação, mas no mercado interno
brasileiro, da nossa política econômica. Desde abril de 1992, não se
vê uma geração de emprego, com carteira assinada, de tal monta.
Portanto, uma recuperação que revela a força da nossa política
econômica e as perspectivas do Brasil. A retomada do crescimento
econômico é fundamental e passou a ser, após a garantia da
estabilidade da economia brasileira, a peça fundamental da política
econômica para este ano. Toda a política econômica agora tem como
centro a geração de emprego e renda, ou seja, o crescimento
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econômico brasileiro. Como a tendência é de melhoria, teremos,
no final deste ano, 1.300.000 novos empregos, numa demonstração
do crescimento e do início da geração de emprego e renda no Brasil.
Esses são dados apenas iniciais, mas o Governo vem tomando
medidas para que esse crescimento econômico se torne realidade.
Reforçando o papel do Estado, o Governo Lula abriu concurso para 40
mil novos servidores públicos, numa relação, com o serviço público,
muito diferente daquela mantida pelos governos neoliberais, pelo
Governo Fernando Henrique. Os servidores públicos, neste ano,
tiveram pelo menos o reajuste inflacionário, que, embora pouco, é o
aceno para uma nova política.

Aliás, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso criticou o
Governo do Lula por ter aberto 40 mil vagas, a serem preenchidas por
intermédio de concurso público, e disse que o Presidente incharia a
máquina. Na sua visão, já que é neoliberal, o Estado não serve para
nada, a não ser para ser privatizado. Se dependesse dele, o Estado
poderia ser vendido a uma empresa norte-americana, que
administraria o seu terreiro. Esse era o Governo Fernando Henrique
Cardoso. Não queremos isso para o nosso Governo, pois precisamos
fortalecer o Estado.

O Governador Aécio. Neves reconheceu a necessidade de criarem-
se vagas em Minas Gerais. Em matéria de um jornal de ontem, o
Secretário Anastasia comunicou a abertura de concursos para a
administração direta e indireta, em todo o Estado, seguindo, portanto,
a nova modalidade: o fortalecimento do serviço público. O Governo
Federal deve servir de exemplo, para que os Governos Estaduais
abandonem a tese de esvaziar o Estado e passem a fortalecê-lo, outro
avanço com o qual o Brasil sonha. Recentemente, o Governo resolveu
cutucar uma grande ferida nacional: o abandono da educação pública,
fruto do pensamento neoliberal que, durante uma década, prevaleceu
no Brasil. A universidade pública estava completamente
desamparada, substituída pelas escolas particulares, fortalecidas e
aprovadas pelo Ministério da Educação, o qual visava ao lucro. Agora
a situação é outra. O Ministro Tarso Genro anunciou e enviou o
projeto Universidade para Todos, que dobrará, até o final do Governo,
as vagas nas universidades públicas brasileiras. Além disso, anunciou
a política de cotas, segundo a qual metade das vagas serão
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preenchidas por alunos de escolas públicas. Portanto, fortalece-se
a escola pública e criam-se vagas para os necessitados. Como se não
bastassem essas medidas, 20% das vagas nas escolas particulares
também serão preenchidas pela política de cotas, pagas pelo Governo
Federal para contemplar a classe média e os mais carentes. Trata-se
de um grande programa universitário.

Neste final de semana, em São Paulo, conversei com o Ministro
Tarso Genro, que me disse que pretende remeter em agosto o projeto
de lei ao Congresso Nacional. Ainda neste ano, haverá transição do
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF - para
o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico - FUNDEB -,
abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio e
fortalecendo a posição da União, favorável à escola pública. As
parcelas menos favorecidas serão beneficiadas com mais quatro anos
de escolaridade, totalizando 12 anos. Portanto, o Governo anunciou
sua agenda positiva, apontando para o País rumos e perspectivas
diferentes das neoliberais. Todavia, ainda falta muito. Somos os
primeiros a cobrar ações cada vez mais positivas para gerar renda,
emprego e crescimento

Darei uma notícia que não será muito favorável. O Deputado Chico
Simões sempre tem a preocupação de que o partido imponha o nosso
programa, o que nem sempre ocorre, porque nos coligamos com
outros partidos que não pensam como nós, estando mais à esquerda.
O Ministro Palocci, na conferência do PT, garantiu que em outubro o
Brasil finda o acordo com o FMI e que não o renovará, porque não
queremos mais a sua tutela política. O rompimento com o FMI nãó se
deu na forma como queríamos no passado, por causa do avanço das
perspectivas da nossa política econômica.

Portanto, são boas as notícias. O nosso povo ficará feliz. Parece-me
que os arautos da crise calaram-se, perplexos, porque sempre
torceram para que a política do Governo não desse certo. Sentem que
temos a firmeza de um projeto estratégico para o Brasil, e o
desenvolveremos com respeito ao movimento popular, não reprimindo
os movimentos dos trabalhadores e da reforma agrária, mas, pelo
contrário, dialogando com esses movimentos, que têm razão em
cobrar divisão de renda para o País. Se não podemos fazê-la de uma
só vez, fortaleceremos, os movimentos para que exijam que a

w, W01



1033
façamos de forma mais veloz, desejo de todos.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Cumprimento o
companheiro Deputado Rogério Correia, Líder do Bloco PT-PCdoB.
Realmente, contra fatos não há argumentos. Suas informações são
fundamentais, pois sabemos que grande parte da mídia manipula as
informações, tentando desestabilizar o nosso Governo.

Aproveito para ressaltar o investimento em educação. Desde a
ditadura, não víamos investimento prioritário. Hoje, a média da
escolaridade do brasileiro é apenas de quatro anos na escola.
Portanto, o investimento em educação é importante para erradicarmos
a violência e para o crescimento econômico.

Cumprimento V. Exa. e também o Presidente Lula, por essas
iniciativas corajosas de investimento nas áreas sociais e nas políticas
públicas. Com certeza, os frutos começam a aparecer e serão muito
maiores, porque há projeto, seriedade e competência. Obrigada.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputada Maria Tereza
Lara. Termino meu pronunciamento desejando ao Presidente Lula
que, em sua estada na China, possa fazer bons negócios. E o Brasil
diferente, mudando a cara do neoliberalismo de FHC. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, a Lei Federal n° 10.448, de 9/5/2002, em seu art. l,
instituiu o dia de hoje como o Dia Nacional da Defensoria Pública.
Desejo explanar sobre o tema e peço a todos que comunguem
conosco nessa rápida trajetória.

A propósito deste dia, desejo renovar as considerações que tenho
feito desta tribuna acerca da Defensoria Pública de Minas Gerais,
pois, se devemos reconhecer a existência de consideráveis avanços,
é certo que ainda temos muito a conquistar.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 134, atribuiu à
Defensoria Pública o "status" de instituição essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a
defesa, em todos os graus, dos necessitados.

Com tal dispositivo, a Carta republicana integrou ao rol dos direitos
fundamentais a garantia de assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovem insuficiência de recursos, conferindo a sua prestação
à Defensoria Pública.
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Como todo arcabouço jurídico estabelecido àquela época,

demandava a necessária regulamentação. Em 12/1/94, no Governo
do ex-Presidente Itamar Franco, foi editada a Lei Complementar n° 80,
que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos
Territórios, fixando, ainda, normas gerais para a organização das
Defensorias Públicas dos Estados.

Minas Gerais, que já havia organizado a sua Defensoria em tempo
pretérito, cuidou de recepcionar no art. 129 da Carta mineira a
essencialidade da instituição na assistência aos carentes da justiça.

Verifica-se, pois, que o tratamento constitucional dispensado à
Defensoria atesta, sem dúvida alguma, a relevância da instituição no
Estado democrático de direito, cuja função primordial reside na
representação judicial e extrajudicial dos menos favorecidos.

Resultado de acaloradas reivindicações que se fortaleceram ao
longo dos últimos anos, o destino reservou ao Governador Aécio
Neves sancionar a Lei Complementar n° 65, de 16/1/2003, coroando
uma trajetória de lutas travadas particularmente por nossos valorosos
Defensores, convencidos de que somente com tal instrumento surgiria
a possibilidade concreta de afirmação da Defensoria Pública do
Estado.

Realizaram tudo com o irrestrito e absoluto apoio desta Casa,
conscientes do papel cometido à Defensoria de garantir que todos,
principalmente os mais pobres, tenham como defender dignamente os
seus interesses. Democratizar a justiça, razão de ser da Defensoria
Pública, sem dúvida alguma, é a bandeira mais alta sustentada por
nossos dignos Defensores.

No ardoroso desempenho desse verdadeiro sacerdócio, torna-se
então imperioso reconhecer o ideal de luta democrática dos
Defensores Públicos mineiros, buscando os direitos dos cidadãos,
orientando-os, promovendo acordos ou defendendo-os em processos
judiciais nas comarcas do Estado.

Ressalvadas as importantes conquistas, a Defensoria Pública
mineira e os seus representantes atravessam atualmente um quadro
de dificuldades, cuja realidade já é notória. Há dez anos, o Defensor
Público não tem os seus proventos corrigidos. Atualmente, na
Federação, superamos apenas a Paraíba em termos de remuneração
de nossos dignos Defensores.
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Sem dúvida, essa situação desconfortante não pode perdurar,

pois fragiliza a instituição, desmotiva os seus profissionais e subtrai ao
cidadão mineiro um referencial para a defesa digna de seus
verdadeiros direitos.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, essa verdade está demonstrada
nos números que ilustram a realidade atual da Defensoria Pública,
que ensejou, além do mais, a edição de uma campanha dos
Defensores intitulada "SOS Defensoria Pública", que visa a arrecadar
junto à população material necessário à sua mínima funcionalidade.

Em 2001, a Defensoria Pública fez 1.800.000 atendimentos, em sua
maioria na área de família. Incumbiu-se também de mais de 90% dos
processos da área penal em todo o Estado, de sorte que a garantia da
liberdade do cidadão está igualmente sob sua responsabilidade;
porém, esses números sofreram considerável redução em virtude da
seguinte realidade: dos 918 cargos de Defensor Público criados pela
Lei Complementar n° 65, apenas 426 estão providos; desde 1998
registrou-se uma redução de 40% no quadro de Defensores Públicos
mineiros, que migraram para outras carreiras jurídicas, atraídos por
melhor estrutura e remuneração, o que tornou precário o atendimento
ao público. Por conseqüência, apenas 75 comarcas são providas de
Defensores, 62 são parcialmente providas e 153 estão sem
provimento, o que viola o § 2 0 do art. 130 da Carta mineira, que
determina ser "obrigatória a criação de órgão da Defensoria Pública
em todas as comarcas".

Prevalece, ainda, uma outra questão, que causa verdadeira angústia
e justificada apreensão a um grupo específico de 125 combativos
Defensores que aguardam o desfecho de duas ações diretas de
inconstitucionalidade em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado
e no Supremo Tribunal Federal, cujo resultado poderá declarar sua
situação funcional irregular e provocar outra trágica redução nos
quadros da Defensoria.

Deparamo-nos com uma situação da maior gravidade, de
conseqüências já sentidas e que contrastam com o que pretende a Lei
Orgânica da Defensoria Pública. Na realidade, a edição da Lei
Complementar n° 65 certificou que o perfil constitucional da
Defensoria Pública requer sejam disponibilizados os meios
necessários para o alcance de sua finalidade precípua, qual seja a
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defesa jurídica das pessoas reconhecidamente pobres; porém,
essa meta só será •efetivada se o poder público revesti-Ia dos
elementos e dos recursos indispensáveis, traduzidos em amplo
instrumental técnico, recursos humanos e condições adequadas ao
exercício da função. Tais pressupostos devem ser reconhecidos como
essenciais, caso contrário, os preceitos constitucionais que enaltecem
a Defensoria irão resumi-ia em simples peça figurativa de ofuscado
prestígio, faltando-lhe a efetividade prática e suscitando-lhe verdadeiro
estado de inércia, por falta da competente estrutura para atender aos
interesses da coletividade.

A Defensoria Pública que desejamos para Minas Gerais deve ser
uma instituição inovadora. Para isso, precisa ser democrática,
autônoma, descentralizada e transparente. Seus profissionais devem
prestar serviço exclusivamente aos cidadãos, não ao Governo, e ter
compromisso com a proteção e a promoção dos direitos humanos.
Esse é o espírito da Lei Complementar n° 65, que esta Casa aprovou
e foi sancionada pelo Governador Aécio Neves. Não podemos admitir
que a instituição Defensoria Pública, que hoje conta com pouco mais
de 400 Defensores Públicos assoberbados com milhares de
processos, os quais não dispõem da mínima estrutura para o seu
funcionamento, se torne inviável.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Desculpe-me de
interromper o belo pronunciamento de V. Exa., mas gostaria de
parabenizar os Defensores Públicos aqui presentes. Sou bacharel em
Direito, e, hoje, muitos dos meus professores são Defensores Públicos
do Estado. Conheço as dificuldades por que passam e tenho a certeza
de que o Governador Aécio Neves, no momento adequado, fará o
possível para melhorar a qualidade dos serviços e da infra-estrutura
da defensoria.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, gostaria de voltar às palavras
proferidas pelo nobre Deputado Rogério Correia, que falou sobre a
educação no Brasil. Deixo um questionamento a respeito desse
assunto. O PT prega fazer investimentos na educação; todavia, o
Brasil a que se refere esse partido não é o mesmo em que vivo. Não
precisamos ir longe para verificarmos essa assertiva. Se chegarmos
ao "campus" da UFMG, que fica na Pampulha, podemos verificar que
a instituição possui grandes problemas. Há contas de água e luz em
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atraso, problemas com professores e falta de infra-estrutura.

Queria apenas contestar a fala do Líder do PT e dizer-lhe que no
País a educação precisa ser prioridade, mas não tem sido
considerada assim pelo Governo do Presidente Lula. E hora de descer
do palanque. Vamos deixar as promessas de lado e trabalhar. De
promessas, o povo está farto! Desculpe-me de interrompê-lo.
Parabéns pelo seu pronunciamento! Obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Ao homenagear a Defensoria
Pública neste seu dia, na pessoa da Defensora Pública-Geral, Dra.
Marlene de Oliveira Nery, e ao saudar, na pessoa do Presidente da
ADEP, Dr. Glauco David de Oliveira Sousa, os Defensores Públicos
mineiros aqui presentes, que sempre identificaram este parlamento
como verdadeiro destinatário de suas aspirações, queremos, mais
uma vez, levantar desta tribuna a nossa voz, ato que, tenho certeza,
receberá o apoio incondicional de todos os Deputados, para que
gestões sejam feitas junto ao Governador Aécio Neves visando obter
rápida resposta ao pleito dos Defensores Públicos.

Sr. Presidente, tenho absoluta certeza de que, assim como tem
demonstrado em outras ações, o Governo mineiro saberá resguardar
a previsão constitucional constante no art. 5 0, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, que confere ao Estado o dever de garantir a
todo cidadão assistência jurídica integral e gratuita. Essa é uma
garantia fundamental baseada na premissa de que todo e qualquer
cidadão possui o direito de ter acesso à justiça, ainda que não tenha
condições financeiras para tanto.

Assim, esse preceito constitucional deve ser analisado em sintonia
com o princípio do acesso à justiça, também chamado de princípio da
proteção judiciária, previsto no art. 5°, inciso XXXV, da Carta Magna, o
qual estabelece que "a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Finalmente, mais uma vez, saúdo os ilustres Defensores Públicos
que aqui se encontram neste dia tão especial para a Defensoria
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Pública. Peço a Deus que continue abençoando vocês durante
essa luta. Este parlamento, sem dúvida alguma, é cônscio de suas
responsabilidades e transfere-lhes a nossa gratidão por tudo que têm
feito em suas comarcas, apesar das dificuldades que enfrentam no
dia-a-dia. Conhecemos de perto a situação. Estamos certos de que o
Presidente desta Casa, o Líder do Governo, enfim, todos estaremos
unidos na luta pelo exercício democrático do direito e para que vocês
sejam respeitados pela Constituição. Peço a todos que continuem na
luta com esperança, pois somente assim, em um Governo austero e
competente como o realizado pelo Governador Aécio Neves,
conseguiremos o restabelecimento dos direitos do cidadão e dos
Defensores Públicos. Parabéns! Que Deus os abençoe!

* - Sem revisão do orador.

2a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2 a Parte da reunião,
com a P Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta
reunião os Requerimentos nos 2.441, 2.442, 2.444, 2.453 e
2.472/2004 e o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.956,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem à noite.

Votação de Indicações

O Sr. Presidente - Indicação dos nomes da Profa. Marinêz Fulgêncio
Murta e dos Profs. Paulo José de Araújo, Stéfano Barra Gazzola,
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Miguel Augusto Gonçalves de Souza, Cid Veloso, Fuad Haddad,
Alexandre Magno Leão dos Santos e Arthur Eugênio Quintão Gomes
para comporem o Conselho Estadual de Educação. A Comissão
Especial opina pela aprovação dos nomes. A indicação teve sua
discussão encerrada, nos termos do art. 244 do Regimento Interno.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
solicitando o adiamento da votação da indicação. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

28 Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a
Presidência passa à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a

votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, em nome da Bancada
do PT e do PCdoB, assim como da Deputada Jô Moraes, parabenizo
a Defensoria Pública e os Defensores Públicos pelo dia de hoje, 19 de
maio. Quero fortalecer a nossa solidariedade a esse dia e também
nosso compromisso com as reivindicações que vêm apresentando.
Tive a honra de assinar esse compromisso. Lutaremos por que essas
reivindicações possam vir a ser atendidas. Muito obrigado.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.466/2004, do Governador do Estado, que cria e
disciplina o Programa de Pagamento Incentivado de Débitos para com
a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Defesa
do Consumidor e do Trabalho opinam pela aprovação do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com as Emendas nos 1 a 10, que apresenta. A Presidência vai renovar
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a votação do projeto, salvo emendas. Em votação, o projeto, salvo
emendas. As Deputadãs e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 a 10.
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o
Projeto de Lei n° 1.466/2004 com as Emendas n

o
s 1 a 10. A Comissão

de Fiscalização Financeira.
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.201/2003, da Deputada

Marília Campos, que consolida a legislação estadual que dispõe sobre
o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro
Gerais -, estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos
campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento
empresarial a elas aplicáveis e dá outras providências. A Comissão de
Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Turismo
opina • pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que apresenta.
Em votação, o Substitutivo n° 2. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a
aprovação do Substitutivo n° 2, fica prejudicado o Substitutivo n° 1.
Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.201/2003
na forma do Substitutivo n°2. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, registro a grande

contribuição que a Casa deu para a formulação desse projeto da
Deputada Marília Campos. Saúdo, de modo especial, a participação
do Deputado José Henrique na Comissão de Fiscalização Financeira,
o qual pôde compatibilizar a idéia que a Deputada Marília Campos
apresentou em seu projeto original com o pensamento da Casa.
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Tenho a absoluta certeza de que o projeto do Governador,
apensado ao projeto da Deputada Marília Campos, na verdade era de
qualidade inferior ao que foi elaborado na Comissão de fiscalização
Financeira, com a participação dos parlamentares. Registro a nossa
alegria e a nossa saudação a mais esse trabalho extraordinário da
Assembléia Legislativa.

Aproveito para, em nome do PDT, saudar os Defensores Públicos,
particularmente como Deputado de Juiz de Fora, onde tivemos
oportunidade de, há mais de 20 anos, participar do primeiro escritório
da Defensoria Pública. Temos testemunhado, a cada dia, a luta
extraordinária dos Defensores Públicos. Portanto, em nome do PDT, o
nosso aplauso e o nosso reconhecimento ao 19 de maio, Dia Nacional
do Defensor Público. Muito obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Concordo com as palavras do
nobre colega que me • antecedeu. Ao mesmo tempo, cumprimento
nossa colega Marília Campos, que tem vasta experiência nesta área
da economia. Sua contribuição nesta Casa tem sido grande. Acredito,
desejo e peço a Deus que ela também dê grande contribuição na
administração de Contagem. Esperamos, juntamente com os outros
Deputados, continuar contribuindo para que os projetos sejam
aperfeiçoados.

Sr. Presidente, nosso Líder já mencionou, mas quero também
reafirmar o nosso apreço e o nosso abraço aos Defensores Públicos.
Em Betim, tive a oportunidade de acompanhar o trabalho da
Defensoria, quando fui Vereadora. Sei da grande contribuição que
eles têm dado, sobretudo para o povo excluído de nosso Estado.
Muito obrigada.
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O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°

1.294/2003, do Governador do Estado, que institui e estrutura as
carreiras dos Profissionais de Educação Básica do Estado. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com
as Emendas n

o
s 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Educação

opina pela aprovação do projeto com as Emendas n
o
s 1 a 4,

apresentadas pela Comissão de Justiça. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as
Emendas nos 2 e 4, da Comissão de Justiça, e com as Emendas n os 5
a 14, que apresenta, e pela rejeição das Emendas n

o
s 1 e 3, da

Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 2 e 4, da Comissão

de Justiça,5 a 14, da Comissão de Administração Pública, e com a
Emenda n° 15, que apresenta, e pela rejeição das Emendas n os 1 e 3,
da Comissão de Justiça.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente e Srs. Deputados,

encaminho favoravelmente a esse projeto que estrutura as carreiras
dos profissionais de educação básica no Estado. Acredito que a
aprovação será por unanimidade, porque a Casa fez muito esforço
nessa direção.

Um plano de carreira que, na verdade, é uma obrigação dos Estados
e municípios, desde 1997, pois está na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB - a obrigação dessa estruturação. O projeto foi
enviado a esta Casa no último ano do Governo Itamar Franco. Houve
intensa discussão, inclusive com alguns conflitos, pegando carona
num projeto do Deputado Rogério Correia, que era inconstitucional
porque alterava despesas. Entretanto, realizamos audiências públicas
no interior do Estado para forçar o Governo a tomar essa importante
decisão.

Em 2002, o projeto estava para ser votado em 2 0 turno, mas, com
sua eleição, o Governador Aécio Neves pediu que não fosse aprovada
uma peça isolada, uma vez que tinha em seus planos o choque de
gestão. Temos certeza de que não seria conveniente. Alguns
sindicatos e entidades de trabalhadores não gostaram, mas
compreenderão o pedido com o passar do tempo, principalmente
quando o plano for colocado em prática com a tabela de vencimentos,
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que será enviada num segundo momento.

Hoje, está a bel-prazer dos governantes dar aumentos. O Estado
sempre gasta mais que sua receita, portanto ter uma política
remuneratória - outro projeto que virá para esta Casa - é muito
importante para os servidores mineiros, especialmente para os da
educação. Quando eleito, o Governador disse que enviaria o projeto
no próximo ano, e assim o fez, enviando o plano de carreira da
educação e outros 15 projetos de categorias funcionais. E com muita
alegria que encaminhamos essa votação. Estamos certos de que a
política remuneratória, o estatuto do servidor e a tabela salarial
também virão para o servidor, que tem uma remuneração precária não
só na educação.

Hoje contamos com a presença da Defensoria Pública, retrato vivo
das condições salariãis de Minas. Essa situação não interessa a
ninguém, muito menos ao Governador. Deus queira que tenhamos
receita para administrar a dívida do Estado - quem sabe até da União?
- para que possamos dar uma remuneração condizente com as
necessidades dos servidores, especialmente os da educação, que têm
uma atividade fundamental para que o Brasil encontre o rumo de seu
desenvolvimento. Tenho certeza de que o plano de carreira dos
servidores da educação em Minas será aprovado por unanimidade.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Deputadas,

Deputados, telespectadores, vivemos um processo democrático que é
de alto risco, pois muitas vezes é emperrado por aqueles que não
querem perder parte do poder.

Quando votamos o plano de carreira, lembrei-me do início dessa luta
- desculpem-me os senhores que a conhecem também. Em 1979,
houve greve histórica dos professores; foi festiva, mas muito dolorosa.
Tivemos a primeira vitória: o reconhecimento do salário dos
professores, que, naquela época, era menor que o salário mínimo
vigente. Então, o salário foi melhorado. Logo depois, formamos a
União dos Trabalhadores de Ensino, porque professores não podiam
ter sindicato. Conquistamos mais tarde e direito de tê-lo, e assim
nasceu o Sind-UTE. Na época, já reivindicávamos, entre outras
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providências, além do salário, melhores condições de trabalho e
de métodos pedagógicos, direito de eleger os Diretores das escolas e
plano de carreira. Imaginem os senhores quantos anos o professorado
está suando por isso!

Quando reivindicamos eleição direta para os Diretores, os
Deputados gritaram que na escola não se fazia política, enquanto
entendíamos que a escola é lugar especial de se fazer política, com
"p" maiúsculo. E o lugar onde a democracia deve prevalecer em todos
os sentidos.

Quando cheguei a esta Casa, em 1989, dez anos após a primeira
greve, as Diretoras ainda eram indicadas pelos Deputados
majoritários de cada região. Aí então entrava a politicagem, a
interferência dos Deputados na escolha dos Diretores, quando
sabemos que pais e alunos não têm partido. Continuamos lutando, e,
hoje, as escolas escolhem seus Diretores. Há poucos dias, os
professores do Estado eleitos por seus companheiros, pais e alunos,
tomaram posse.

Agora, há o plano de carreira, que, após 20 anos, chega a esta
Casa. Tomara que seja aprovado e que sejam atendidos os interesses
maiores dos professores. Tomara também que a tabela salarial
chegue logo.

E muito difícil fazer proposta em que se tem de escolher isso ou
aquilo. Não sabemos o que está escondido por trás das propostas.
Tomara que cheguem e que tenhamos condições de conhecê-las
muito bem, que os professores sejam valorizados e que a tabela
salarial proporcione salário digno por um trabalho elogiado por todos -
o trabalho de educar, de ensinar e de transmitir conhecimento.

Após tantos anos de luta, vemos o processo democrático avançando
lentamente. Temos de reconhecer que não se trata de favor do
Deputado tal, do Governador "x" ou do político "y", mas de luta de
muita gente e de muitos anos. Podemos repetir o que Fernando
Pessoa disse: "Tudo vale a pena quando a alma não é pequena".

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Deputados e

Deputadas, entendo que hoje estamos prestes a participar de
momento extremamente importante para o povo e o Estado de Minas
Gerais - a votação em 1° turno de projeto de lei do Governador do
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Estado. Na verdade, trata-se de projeto elaborado a quatro mãos.
O Governador do Estado teve a sensibilidade de encaminhá-lo no
início do seu Governo, e não no final, como ocorreu com o Governo
passado, não dando tempo para uma discussão maior e ficando o
projeto para o próximo Governo. Entendendo o compromisso
assumido e a necessidade de dar estabilidade aos nossos
professores, o Governador Aécio Neves encaminhou o projeto. Houve
também a participação fundamental desta Casa, das bancadas de
oposição e dos companheiros que dão sustentação ao Governo. Sua
tramitação está sendo transparente e democrática, culminando com a
votação em 1° turno.

E um momento histórico para Minas Gerais, do qual me sinto
honrado e feliz de participar. Chamo a atenção para outras carreiras,
pois, quando se fala em planos de carreira, historicamente pensamos
no professor, mas outras categorias lutam para ter seus planos de
carreira reconhecidos.

Representantes da Defensoria Pública de Minas Gerais prestam
inestimável serviço ao nosso povo, principalmente à população
carente. Acompanho o trabalho da Defensoria Pública de Montes
Claros e comprometo-me a lutar para solucionar o problema. Haverá
um momento de maciça participação, em que esta Casa terá a
oportunidade de se manifestar.

Chamo a atenção para o plano de carreira dos funcionários que
trabalham na saúde pública do nosso Estado. Sou médico, licenciado
há mais de 20 anos. Os profissionais da saúde tiveram grandes
prejuízos ao longo dos últimos anos. Não mais existe o médico do
Estado, que presta serviço por meio dos postos de saúde, assim como
não existe a carreira pública do profissional da saúde. Não existe mais
o acesso a ela por parte do médico, do psicólogo, do enfermeiro e do
dentista, a não ser por meio das Prefeituras, que muitas vezes sofrem
pressões políticas.

Temos em nossas mãos a bandeira dos profissionais da saúde.
Devemos lutar para que eles tenham acesso, por meio de concurso
público, e estabilidade na carreira. E preciso que o médico volte a ser
o médico do Estado, bem como os demais profissionais da área da
saúde.

Cumprimento o Governador na pessoa do Presidente desta Casa,
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do Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do Governo, e das
lideranças. Tenho verdadeira satisfação de participar dessa primeira
votação e espero que possamos oferecer melhores carreiras ao
professor e ao funcionário público, com o reconhecimento e o apoio
do povo mineiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões.
• Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, sonhamos com o dia em que todo funcionário público, em
todas as instâncias, prestará seu serviço à comunidade, por meio de
concurso público, sem que tenha de mudar sua personalidade, bajular
ou engolir a seco para manter-se no emprego.

Por meio da carreira e do concurso, o funcionário tem independência
para prestar seu serviço, sem correr o risco de perder o emprego.
Todo projeto com esse fim terá nosso irrestrito apoio. Estamos
discutindo a carreira dos funcionários da educação. O Deputado Paulo
Piau falou sobre a importância do projeto do Governador. Porém, o
projeto está atrasado um ano e cinco meses.

No final do Governo passado, foi criado não só o plano de carreira,
como também suas tabelas de vencimento. Foi construído por duas
importantes instituições, o Executivo e os representantes dos
funcionários, que estão diretamente relacionadas com a carreira e o
salário do servidor. Pediu-se que a votação fosse suspensa, e o
Governador comprometer-se-ia a enviar o projeto. Além de ter sido
enviado com atraso, não havia a tabela de recebimento de cada
servidor. E como se fosse um automóvel sem o motor, só com a
carcaça. Esperamos que o motor que comporá a carcaça seja
potente, pois não adianta fazer carreira sem oferecer salário digno.
Como o funcionário prestará serviço à comunidade, de maneira isenta
e tranqüila, se o que recebe não dá para sustentar sua própria
família? Esperamos que o servidor seja remunerado com um salário
digno, que ofereça independência e condições para que ele
represente bem o Estado nas ações em que o Estado tenha de estar
presente.

Parabenizo, pelo Dia Nacional da Defensoria Pública, os Defensores
Públicos e os funcionários da Defensoria Pública. Registro a nossa
preocupação com essa categoria, que não pode ser tratada de
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maneira desigual. Não desejamos que seja criada uma exceção,
mas, se temos todo um conjunto que participa da defesa da cidadania,
não pode haver algo cambeta. Não se pode aceitar que o Ministério
Público, que é fundamental, conte com salários bastante razoáveis
enquanto o Defensor recebe muito menos.

O Governo tem de ter sensibilidade, a fim de que, com ajuda desta
Casa, faça com que o Defensor Público disponha de condições de
trabalho e de salários condizentes, como os trabalhadores do Poder
Judiciário e do Ministério Público. Assim, com certeza, haverá uma
justiça efetiva, e o cidadão mineiro se sentirá muito mais seguro.

O projeto da Deputada Marília Campos, que votamos anteriormente,
demonstrou que, quando é dada oportunidade para que cada um de
nós, do Poder Legislativo, se manifeste, todos têm boas idéias, apesar
de, muitas vezes, não chegarem a Plenário. A Deputada Marília
Campos apresentou o seu projeto, que foi discutido por todos nós e
melhorado no que foi possível. A Casa acatou a idéia de um
Deputado. Infelizmente, nem sempre isso acontece.

Sr. Presidente, há muitas propostas prontas para serem votadas.
Nas comissões, dispõem de um prazo para serem apreciadas, mas
quando estão preparadas para ir a Plenário, não há mais esse prazo,
ficando à espera para serem inseridas na ordem do dia. Isso provoca-
me uma frustração. Nenhum projeto deveria ter acordo prévio para ser
aprovado. Ele deveria vir a esta Casa para discutirmos. Se a maioria
entender que deva ser aprovado, isso deve acontecer, mas, se a
maioria entender o contrário, deverá ser rejeitado, e a decisão terá de
ser acatada. A democracia é isso.

A minha frustração com relação ao Poder Legislativo é a seguinte:
infelizmente, as ações e as propostas que realmente mexem com a
vida do cidadão e que alteram a ordem que beneficia aqueles que
mais precisam muitas vezes não vêm a esta Casa para que as
discutamos. Com isso, o Poder Legislativo passa a votar ou aquilo que
o Executivo determina ou alguns projetos de menor relevância, como
doações de terrenos ou algo semelhante.

Com relação ao exemplo da Deputada Marília Campos, houve o
interesse do Executivo em discutir matéria semelhante. Esperamos
que também as nossas propostas, que não estejam na ordem do dia,
na concepção do Executivo, sejam apreciadas. Temos de discutir e
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exercitar a democracia. Aqui é a Casa do debate e da discussão.
Tenho a certeza de que, independentemente do resultado de uma
proposta de qualquer um de nós, isso jamais tumultuará o nosso
relacionamento, já que aqui há 77 pessoas preparadas. Quando
inseriram o seu nome para representar o Legislativo mineiro, pelo
menos tinham a concepção precisa do que é esse Poder. Esta é a
Casa do debate e da discussão, onde a maioria tem de prevalecer
sobre a minoria.

Solicito à Presidência o seguinte: apresentamos três projetos
importantes e não faço questão que sejam aprovados. E lógico que
desejo isso, mas tenho certeza de que não ficarei constrangido caso
não sejam aprovados, mas desejo, pelo menos, debatê-los e discuti-
los com a sociedade.

Estão na ordem do dia. Um deles apresenta fato semelhante ao que
está sendo discutido em Brasília, onde estão propondo o término da
taxa de assinatura dos telefones. E um absurdo você pagar R$31,00
para ter seu nome numa companhia telefônica. Em países adiantados,
como os Estados Unidos, que muitas vezes gostamos de imitar, basta
você discar. O aparelho está lá e não se paga assinatura. Aqui, nós a
pagamos. Proponho projeto semelhante com a CEMIG e com a
COPASA, para que a taxa mínima não seja cobrada. Isso é
politicamente correto e justo para que não se estimule o gasto de
energia e de água, dois bens findáveis, sem necessidade. O outro
projeto solicita que companhias de saneamento básico que prestam
serviços numa determinada cidade há mais de dez anos, cobrando
pelo esgoto sem tratá-lo, tenham o mesmo prazo para fazer o
tratamento. Isso também é justo e correto.

Por último, aproveito a fala do Deputado Carlos Pimenta, com
relação à carreira dos funcionários do PSF. Essa proposta é
importante para que esses profissionais não fiquem à mercê dos
Prefeitos e não tenham de bajulá-los. Em jornal de grande circulação
no Estado, mostrou-se a situação dos agentes de saúde. São
subempregados que se empregam e desempregam de acordo com a
vontade do Prefeito, sem direito a nada. Propomos isso para termos a
tranqüilidade de ver cidades pequenas contarem com esses
profissionais. Hoje, 224 Prefeituras não têm sequer um profissional da
saúde residente, exatamente por não existir essa segurança.
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Portanto, esses projetos são importantes, porque melhoram a

vida do contribuinte.
Encerramos nossa fala afirmando que é um prazer votar o plano de

carreira dos funcionários da educação, mas solicitamos à Presidência
que inclua os nossos projetos na pauta, para que possam ser
discutidos. O Plenário definirá o resultado. Aqui só existem pessoas
maduras e conscientes. Certamente, votarão as matérias da melhor
maneira possível, visando ao bem-estar do povo mineiro.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, serei breve, porque o

importante é que o plano de carreira seja aprovado. Cada um tem
uma história para contar, mas é fundamental que possamos aprová-lo
em 1° e 20 turnos rapidamente. Para viabilizar a chegada desse
projeto ao Plenário, pronto para ser votado em 1° turno, deixamos de
apresentar algumas emendas e retiramos outras, para que fossem
melhor recebidas na Comissão de Educação, em 2 0 turno, e depois no
Plenário. Para tanto, o PT e o PCdoB fizeram acordo com a Secretaria
de Planejamento, por meio do Secretário Anastasia, e com a bancada
governista, por meio do seu Líder, Deputado Alberto Pinto Coelho.

Gostaria apenas de tornar público o significado dessas emendas,
porque são fundamentais e devem ser incluídas no plano durante o 20
turno. E importante que os trabalhadores da educação e o povo
mineiro também sejam avalistas desse acordo. Trata-se de quatro
emendas. A primeira delas diz respeito à tabela que determina o piso
salarial. Infelizmente, o projeto veio a esta Casa sem essa tabela. No
nosso entender, o correto seria que fosse incluída na proposta inicial.
A tabela é o motor do carro; e o plano, a carcaça. Se você não coloca
motor, o carro não anda. Não pode haver promoção e progressão, se
não houver piso salarial. Estabelecemos a idéia de que essa proposta
fosse remetida a esta Casa 30 dias após a sanção do projeto. A
intenção do Governador era remeter a tabela somente depois da
aprovação da política remuneratória. Então, haveria projeto de lei
nesse sentido para ser aprovado e sancionado, viabilizando assim o
envio da tabela salarial.

Isso poderia demorar - já que há eleições neste ano - até o ano que
vem. Portanto, fizemos um acordo de não estabelecer uma data, mas,
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independentemente de política remuneratória, a tabela virá. O
Sindicato dos Professõres deverá ter a força necessária para ditar o
prazo em que virá a tabela. E isso ocorrerá no dia em que o
Governador decidir, no dia em que o movimento pressionar o
Governo, independentemente de aprovação de outra lei. Esse foi o
primeiro acordo que fizemos.

A segunda questão refere-se à avaliação de desempenho, que todos
sabemos ser um instrumento importante, a qual tem de ser feita por
determinação da Secretaria e do Governo. Mas, caso o Governo não
proceda à avaliação, nossa emenda diz que todos serão considerados
aptos, garantindo que os trabalhadores não sejam prejudicados.

A terceira questão refere-se à promoção por cursos, que, da forma
como se encontra, pode demorar até cinco anos. No nosso
entendimento, terminado o curso, apresentada a documentação, a
promoção deve ser automática. Portanto, se o professor concluiu um
curso superior, um mestrado, um doutorado, apresentando a
documentação, a promoção se daria imediatamente.

Por fim, o Governo terá de editar um decreto para o
reenquadramento do professor no futuro plano do trabalhador em
educação. A emenda diz que o sindicato participará, será ouvido e
opinará sobre o decreto de reenquadramento.

Essas quatro emendas foram negociadas. Não as apresentamos no
1 0 turno porque, caso o fizéssemos, o projeto teria de voltar às
comissões, o que ensejaria de uma semana a 15 dias de atraso. Mas
o compromisso feito com o Governo, por intermédio da Secretaria de
Planejamento e da Liderança do Governo, dá-nos a tranqüilidade de
afiançar aos trabalhadores em educação que essas emendas serão
aprovadas.

Peço a aprovação do projeto na forma em que se encontra, com a
garantia do acordo firmado, da inclusão dessas quatro emendas, além
de outras que serão apresentadas pelos demais Deputados dos
diversos partidos desta Casa. Obrigado.
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O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. Aprovado. Em votação, a Emenda n° 2 e as Emendas nos
4 a 15. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. Aprovadas. Com a aprovação das Emendas nos
5 e 6, ficam prejudicadas, respectivamente, as Emendas n os 1 e 3.
Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.294/2003
com a Emenda n° 2 e com as Emendas n

o
s 4 a 15. A Comissão de

Educação.
Declarações de Voto

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, nesta tarde, a
Assembléia Legislativa corresponde aos anseios dos profissionais da
educação. Sinto-me feliz pelo encerramento do 1° turno de votação do
projeto do Governador do Estado, reafirmando seu compromisso com
os profissionais da educação. Na busca do entendimento, coroamos
de êxito esse processo, esperando aprovar o projeto também em 20
turno. Aguardando a tabela de salários, saudamos todos os servidores
da educação de Minas Gerais. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - Com a palavra, para
declaração de voto, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Como professora, trabalhei durante
25 anos em escola pública e não poderia deixar de me manifestar.
Cumprimento os companheiros que contribuíram, especialmente o
Bloco PT-PCdoB, que envidou todos os esforços para que esse
projeto fosse aprovado, e o Sind-UTE, pela mobilização e discussão
permanente e pelo que tem feito para melhorar o piano de carreira dos
professores.

Demos o passo inicial, pois, após o envio da tabela de vencimento a
esta Casa, chegará o momento de discutir os salários. Precisamos
garantir investimentos na formação e na qualificação profissional e a
prioridade da educação. Devemos assumir o compromisso de que
nenhum projeto, especialmente o que trata de educação, seja votado
e aprovado sem ampla discussão com a classe interessada,
representada pelo sindicato.

Portanto, os próximos meses serão fundamentais para conhecermos
a tabela e realizarmos ampla discussão com os sindicatos,
aprovarmos o projeto e valorizarmos o profissional da educação.
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O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, ao votarmos

favoravelmente, demonstramos nossa emoção, que não é maior
porque esse não é o projeto com o qual sonhamos. Ainda é muito
neoliberal, pois trata a educação como empresa e as despesas como
gastos, e não como investimentos. Educação é tudo no País. Segundo
Paulo Freire, se a educação por si só não transforma a sociedade,
sem a educação a sociedade muda.

Em 1979, na rede estadual, comecei minha carreira de professor de
Ensino Religioso e de Matemática e, como membro co-fundador do
Sind-UTE, com subsede em Itajubá, é uma emoção participar dessa
votação, apesar de não ser o plano de cargos e salários dos nossos
sonhos. Aliás, os salários ainda não foram apresentados. Rendo
minhas homenagens aos companheiros e às companheiras que
participaram dessa luta, das mobilizações e das greves. Lembro-me
de que, nas paralisações da BR-381, da Fernão Dias, no Sul de
Minas, deitamos no asfalto para chamar a atenção do País para a
situação da educação em Minas Gerais. Homenageio os falecidos
companheiros que tanto lutaram pelo plano de cargos e salários e por
outras necessidades. Em nome de todos, presto homenagem ao Prof.
Fabiano Viotti, falecido no ano passado, co-fundador do Sind-UTE e
grande incentivador da educação.

A luta deve continuar. Que os profissionais da educação continuem
mobilizados, pois o projeto precisa ser melhorado. A tabela de
vencimentos e o piso salarial representarão a coroação dessa luta: a
valorização do magistério e dos profissionais da educação. Agradeço
a todos pela votação unânime.

Aproveito para homenagear os Defensores Públicos. Estamos juntos
nessa luta. Contem com o apoio da nossa bancada. Homenageio
também o Prof. Tomás, que veio receber a Medalha do Mérito
Legislativo. Honra-nos muito sua presença na galeria desta
Assembléia. Obrigado.

O Deputado Padre João - Essa votação expressa o nosso
compromisso com os servidores da educação. Como disse o
companheiro Deputado Laudelino Augusto, aguardamos a tabela e o
piso salarial. O salário de muitos professores é quase inferior ao
salário mínimo. Se não fossem as gratificações, isso aconteceria.

Ainda lutaremos muito para celebrarmos com os servidores da
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educação a verdadeira vitória. Lamentamos a falta de respeito
com os servidores, pôr exemplo, os Defensores Públicos e os da
saúde, que não recebem salários dignos. Aprendemos que o trabalho
dignifica o homem e enobrece a alma. Mas, às vezes, o trabalho
escraviza o ser humano e retira-lhe a dignidade. Não podemos tolerar
isso. Queremos políticas públicas eficientes. Temos de respeitar os
servidores públicos, e só faremos isso por meio de salários decentes,
garantindo dignidade e incentivo para que desenvolvam trabalho
eficiente no Estado de Minas Gerais. Obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária de amanhã, dia 20, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA iia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA
CAFEICULTURA MINEIRA, EM 4/12/2003

As 9h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Piau, Laudelino Augusto, Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Humberto
Carneiro, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
o Relatório Final desta Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios da Sra. Solange Fonseca, Chefe do
Gabinete Pessoal Adjunta da Presidência da República (publicado no
"Diário do Legislativo" em 27/11/2003); e do Sr. Carlos Alberto Pavan
Alvim, Subsecretário de Estado da Casa Civil, relatando as ações que
estão sendo executadas, em atenção ao Requerimento n° 1.572/2003.
A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
relator desta Comissão, que lê o seu relatório. Na fase de discussão, é
aprovado requerimento dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Paulo
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Piau, solicitando seja encaminhada moção de aplauso à
Sociedade Mineira dS Engenheiros Agrônomos, na pessoa de seu
Presidente, Rodrigo de Almeida Pontes, pelas expressivas
contribuições e trabalhos prestados a esta Comissão, bem como aos
Srs. Carlos Alberto Gonçalves, da área de mercadologia e estratégia
do CEPEAD-UFMG; João Nelson Gonçalves Rios, Coordenador de
Agroqualidade do IMA e Secretário-Executivo do CERTICAFE;
Marcelo de Pádua Felipe, Coordenador Técnico da EMATER; e à
assessoria desta Casa. Submetido à votação, é aprovado o Relatório
Final desta Comissão. O Presidente, Deputado Paulo Piau, suspende
os trabalhos por cinco minutos para a lavratura da ata desta reunião.
Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Laudelino
Augusto que proceda à leitura da ata, que é aprovada e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. Nada mais havendo a ser
tratado e cumprida a finalidade da Comissão, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos desta
Comissão.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003.
Paulo Piau, Presidente - Laudelino Augusto - Dalmo Ribeiro Silva -

Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 11  REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15- LEGISLATURA, EM 415/2004

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gil Pereira, Padre João e Luiz Humberto Carneiro, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Padre João, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
n°s 148/2004, da Sra. Lígia Lindner Schreiner, Diretora da Vigilância
de Alimentos, da Superintendência de Vigilância Sanitária da
Secretaria da Saúde, publicado no "Diário do Legislativo" de
1°/5/2004, e 826/2004, do Deputado Gil Pereira, em que encaminha
cópia da ata da 4 Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Seguro e
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Crédito Rural do Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA -,
da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 1.290/2003, no 20 turno,
para o qual designou como relator o Deputado Luiz Humberto
Carneiro. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. A Presidência redistribui o Projeto de Lei n°
63912003, no 1° turno, ao Deputado Luiz Humberto Carneiro e defere
solicitação de prazo regimental desse relator para emitir seu parecer.
Passa-se à 31 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
1.268/2003, do Deputado Rogério Correia. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Padre João - Doutor Viana - Ana Maria

Resende.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°57/2003, EM 11/5/2004

As 14h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Antônio Júlio, Antônio Carlos Andrada e Márcio Passos, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Mauro
Lobo. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio
Carlos Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Márcio Passos, 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, em 1° turno, o parecer do relator sobre
a Emenda n° 1, apresentada em Plenário; momento em que o Sr.
Presidente suspende a reunião por cinco minutos para entendimentos
entre os membros da Comissão. A Presidência deixa de reabrir a
reunião por não haver número regimental para a continuação dos
trabalhos; informa que a próxima reunião extraordinária será
convocada por edital; determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2004.
Antônio Júlio, Presidente - Fábio Avelar - Antônio Carlos Andrada.
ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 1 S LEGISLATURA, EM 11/5/2004
Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Bittar, Paulo Cesar e a Deputada Cecilia Ferramenta, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Bittar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Cesar, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, são aprovados, em turno único, cada
um por sua vez, os Requerimentos n os 2.775, 2.795, 2.796, 2.800 e
2.80112004. 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, 19 de maio de 2004.
João Bittar, Presidente - Leonídio Bouças.	-	 -

ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE REDAÇAO NA
2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM

12/5/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia e os Deputados Laudelino Augusto e Dimas Fabiano,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Laudelino
Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e a votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
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designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 15 e
916/2003 (Deputado Laudelino Augusto) e Projeto de Lei n°
1.223/2003 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 18 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nos 15 e 916/2003 (relator:
Deputado Laudelino Augusto) e 1.223/2003 (relator: Deputado Dimas
Fabiano). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro.

ATA DA 68 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 12/5/2004
Às 1 5h1 Omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, da
Deputada Jô Moraes e Laudelino Augusto (substituindo este à
Deputada Jô Moraes, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB,
das 151h10min às 15h52min), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Domingos
Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: no 2 0 turno, Projeto de
Lei n° 842/2004 (relator: Deputado Domingos Sávio); no 1° turno,
Projeto de Lei Complementar n° 47/2003 (nova relatora: Deputada Jô
Moraes); no 1° turno, Projeto de Lei n° 1.350/2003, (relator: Deputado
Leonardo Quintão). 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, no 1° turno, dos Projetos de Lei
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nos 1.294/2003, que conclui pela aprovação com as Emendas nos
2 e 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas n° 5
a 14, apresentadas, e pela rejeição das Emendas n os 1 a 3 (relator:
Deputado Paulo Piau); 1.335/2003, que conclui pela aprovação com
as Emendas n os 3 e 5 da Comissão de Constituição e Justiça; 6 a 9 e
a Subemenda n°1 à Emenda n° 4, apresentadas, e pela rejeição das
Emendas nos 1 a 3. O parecer sobre o Projeto de Lei n°1.147/2003, no
1 0 turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo
regimental pelo relator, Deputado Fábio Avelar. Passa-se à 2 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento n° 2.81612003, do Deputado
Alencar da Silveira Jr.. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado votos
de congratulações com o Cel. PM José Humberto de Oliveira,
Comandante da & Região da Polícia Militar de Minas Gerais; do
Deputado Domingos Sávio (2), em que solicita seja discutida, em
audiência pública, a atual estrutura do Poder Judiciário em Minas
Gerais e seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, oficio solicitando que se notifiquem os cartórios de
registro de imóveis do Estado de Minas para que respeitem a
legislação federal vigente e pratiquem a cobrança de emolumentos
cartoriais nos limites do valor de R$17,50; do Deputado Rogério
Correia e da Deputada Jô Moraes, em que solicitam seja realizada
audiência pública para discutir o Projeto Lei n° 1.34612003, do
Governador do Estado, que institui e estrutura as carreiras de Auditor
Fiscal da receita Estadual e de Especialista em Tributação e
Arrecadação; dos Deputados Paulo Piau, Welliton Prado, Ricardo
Duarte, Leonídio Bouças, Zé Maria, Elmiro Nascimento, Adelmo
Carneiro Leão e Antônio Andrade em que solicitam reunião para
debater a situação da Fazenda Experimental Getúlio Vargas e da
Fazenda Nossa Senhora da Abadia, com sede no Município de
Uberaba. 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
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trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar -

Jô Moraes.
ATA DA 28 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 13/5/2004

Às 9h30min, comparecem no Salão Paroquial Padre Guerim
Pontello, no Município de Pitangui os Deputados Paulo Cesar, Maria
Olívia, Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado Chico Rafael, por
indicação da Liderança do PMDB) e Roberto Carvalho (substituindo o
Deputado Biel Rocha, por indicação da Liderança do PT), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Antônio 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 debater, em audiência pública, a
possibilidade de se incluir o Município de Pitangui no Programa
Estrada Real, bem como outras questões relacionadas com o turismo
do município e região, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Eberhard Hans Aichinger, Diretor-
Geral do Instituto Estrada Real; do Senador Hélio Costa; dos Srs.
Octávio Elísio Alves de Brito, Presidente do Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG -, e
Márcio Roberto Alves dos Santos, Coordenador do Núcleo de Estudo
e Pesquisa da Escola do Legislativo - NEPEL -, os quais justificam o
não-comparecimento à reunião da Comissão. Passa-se à 38 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados Paulo Cesar, Maria Olívia, Antônio Júlio
e Roberto Carvalho (2) solicitando ao Presidente da Casa a realização
de um debate público sobre o turismo rural em Minas Gerais, com a
colaboração da Secretaria de Estado de Turismo e solicitando ao
Secretário de Estado de Turismo que se proceda aos estudos
necessários à inclusão de Pitangui no Programa Estrada Real e que
em toda a divulgação das cidades turísticas de Minas Gerais por essa
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Secretaria seja incluída a cidade de Pitangui; e Roberto Carvalho
em que solicita seja promovida audiência pública da Comissão na
cidade de Santos Dumont, com a participação do Secretário de
Estado de Turismo, para discutir as questões ligadas ao
desenvolvimento do turismo na região. A Presidência destina essa
parte da reunião a ouvir os convidados sobre o tema objeto da reunião
e registra a presença dos Srs. Herculano Anghinetti, Secretário de
Estado de Turismo; José Eduardo Lopes Cançado, Prefeito Municipal
de Pitangui; José Luiz Peixoto, Secretário de Cultura de Pitangui;
Gilson Soares, Presidente da Fundação Educacional de Divinópolis -
Unidade Agregada à Universidade do Estado de Minas Gerais -
FUNED-UEMG -; Maria José Valério, Presidente da Sociedade
Amigas da Cultura de Pitangui; Maria Consoladora de Paiva Fam,
historiadora e Vice-Presidente do Centro de Estudos do Caminho
Novo; Procópio Celso de Freitas, Prefeito Municipal de Conceição do
Pará; e Guaraci de Castro, pesquisador e historiador, os quais tomam
assento à mesa. O Deputado Paulo Cesar, 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 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, 19 de maio de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Biel Rocha - Ivair Nogueira.	-

ATA DA loa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15a LEGISLATURA, EM 131512004
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Alberto Bejani, Leonardo Moreira, Rogério
Correia e Zé Mala, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Alberto Pinto Coelho, Alencar da
Silveira Jr., Antônio Carlos Andrada, Carlos Pimenta, Célio Moreira,
Chico Simões, Daimo Ribeiro Silva, Dilzon Meio, Gilberto Abramo, Jô
Moraes, Maria Tereza Lara, Mauro Lobo, Miguel Martini e Weliton
Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sargento
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Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr., dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater a atual política de
remuneração dos quadros da PMMG, da Polícia Civil, do Corpo de
Bombeiros Militar e dos Agentes de Segurança Penitenciária. Passa-
se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Sargento Rodrigues, em que solicita seja o Deputado Federal Cabo
Júlio convidado a participar desta reunião; Rogério Corrêa, em que
solicita seja agendada visita desta Comissão ao Governador do
Estado, com o objetivo de se discutir a situação funcional e estrutural
das forças de segurança do Estado, juntamente com as Lideranças de
Governo, com a Maioria, com a Minoria e com os Blocos desta Casa.
A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre o assunto objeto dessa reunião. Registra-se a
presença do Deputado Federal Cabo Júlio, o qual é convidado a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Logo após, o
Presidente passa a palavra aos parlamentares, para que façam suas
exposições. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comisão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, Presidente - Paulo Cesar.

ATA DA 4 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S LEGISLATURA, EM 13/5/2004
Às 110h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Chico Simões, Doutor Viana, José Henrique, Mauro
Lobo e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Leonídio Bouças. Havendo número
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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 da pauta. Nesse instante, retira-se da reunião o
Deputado Leonídio Bouças. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente faz retirar
da pauta o Projeto de Lei n° 1.201/2003, por ter sido apreciado na
reunião anterior. Após discussão e votação, são aprovados os
pareceres pela aprovação, no l o turno, dos Projetos de Lei nos
1.466/2004 com as Emendas n os 1 a 10, apresentadas (relator:
Deputado Mauro Lobo) - retira-se, neste instante, o Deputado Doutor
Viana -: 1.294/2003 com as Emendas nos 2 e 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, as Emendas n

o
s 5 a 14, da Comissão de

Administração Pública, e pela rejeição das Emendas n
o
s 1 e 3, da

Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 15,
apresentada (relator: Deputado Mauro Lobo). Passa-se à 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado o
parecer do relator, Deputado Doutor Viana, que conclui pela
aprovação de requerimento dos Deputados Rogério Correia e Chico
Simões em que solicita audiência pública para se discutirem os cortes
no Orçamento do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana - Chico Simões - Jayro

Lessa - José Henrique - Sebastião Helvécio.	-
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE NA 2

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM
13/5/2004

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Carlos Pimenta, Célio Moreira, Neider
Moreira e Chico Simões, membros da supracitada Comissão. Estão
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presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Ana
Maria Resende e Paulo Piau. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater o
cumprimento do disposto na Lei Federal n° 8.689, de 27/7/1993. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir o Dr. Marcus
Vinícius Caetano Pestana da Silva, Secretário da Saúde, o qual é
convidado a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do
requerimento que motivou o convite, faz suas considerações iniciais.
Logo após, passa a palavra ao convidado, para que faça sua
exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e do convidado,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira - Carlos Pimenta - Célio

Moreira.
ATA DA 12a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15- LEGISLATURA, EM 18/5/2004

Às 114h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Ângelo, declara aberta a reunião e considera aprovada a ata
da reunião anterior, a qual é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
com convidados, o laudo da perícia técnica de balística relativo à
operação da Polícia Militar na Rodovia MG-10, realizada no último dia
25/2/2004, em Vespasiano, que culminou na morte da Sra. Ana Paula
Nápolis da Silva e em ferimentos do Sr. Tarcísio Celso de Castro. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre o tema objeto da reunião. Registra-se a presença
dos Srs. Genilson Ribeiro Zeferino, Coordenador do Projeto de
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Fortalecimento da Ouvidoria, representando o Sr. José Francisco
da Silva; Cel. Reinaldo Martins, Comandante da 7a. Regional da
PMMG; Major Zoé Ferreira Santos, Presidente da Associação dos
Oficiais da PMMG; Elcides José Batista Guimarães, Delegado de
Polícia, representando o Sr.Vicente Ferreira Guilherme, Delegado
Titular da 2a. Delegacia de Homicídio; Sargento José Luiz Barbosa,
Presidente da ASPRA; José Hamilton da Silva, tio da Sra. Ana Paula
Nápolis da Silva, 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 das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Biel Rocha, Presidente - Chico Simões - Dinis Pinheiro.

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

1.464/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Instituto Humanitas - 1H -, com sede no
Município de Diamantina.

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

Fundamentação
A instituição em referência funciona em Diamantina com a missão

de promover a cultura, a solidariedade e a luta pela paz. Sua atuação,
focalizando os mais pobres, ajuda a minimizar as desigualdades
sociais. Procura levantar recursos humanos, materiais e financeiros
necessários para levar avante seus projetos. Trabalhando em parceria
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com órgãos governamentais e outras entidades privadas, vem se
tornando exemplo de responsabilidade social.

Pelo esforço desenvolvido, a entidade é merecedora do título de
utilidade pública concedido pelo poder público.

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

1.464/2004 em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.485/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o Projeto de Lei n°
1.485/2004 visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Liberdade - APAE de Liberdade -, com
sede nesse município.

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

Fundamentação
A APAE de Liberdade, fundada em 2/9/99, é sociedade civil,

filantrópica, de caráter educacional, cultural e assistencial.
Entre os serviços prestados aos seus assistidos, destaca-se a

promoção de medidas de âmbito municipal que visam assegurar-lhes
o perfeito ajustamento e bem-estar, além da coordenação e execução
dos programas oriundos da Federação das APAEs do Estado e da
Federação Nacional das APAEs.

Tais iniciativas a tornam merecedora do título declaratório de
utilidade pública.

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

n° 1.485/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
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Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.493/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Centro Assistencial Espírita José de
Souza Machado, com sede no Município de Santa Vitória.

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

Fundamentação
A entidade em causa, de caráter beneficente, não tem fins

lucrativos. No seu estatuto, formaliza seu compromisso de colaborar
desinteressadamente com a sociedade, por meio da assistência social
desenvolvida por seus associados, que promovem trabalho voluntário
visando a amparar pessoas carentes da comunidade de Santa Vitória.

A instituição é, pois, merecedora da titulação de utilidade pública,
declaração oficial que estimula a continuação de seu esforço.

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

1.493/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.549/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, a proposição em tela tem
por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação Grupo
Espírita O Consolador, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

,4.
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Fundamentação

A Associação Grupo Espírita O Consolador, entidade privada dotada
de personalidade jurídica e sediada no Município de Belo Horizonte,
tem por finalidade estabelecer parcerias com entidades, sejam
privadas ou públicas, para desenvolver ações de natureza filantrópica
nas áreas educacional, cultural e assistencial, dedicadas
especialmente ao amparo dos idosos e das crianças, dos enfermos,
dos moradores de rua, dos migrantes e dos demais segmentos
socialmente vulneráveis ou excluídos.

Em virtude do alcance de sua obra, a entidade se nos afigura
merecedora do pretendido título declaratório de utilidade pública.

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

1.549/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.128/2003
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

Relatório
De autoria da Deputada Marília Campos, o Projeto de Lei n°

1.128/2003 cria o Projeto Mineiro de Incubadora de Empresas.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 2/10/2003, o projeto foi

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos temos do art. 188 c/c o art. 102 do
Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo e, por isso,
deixou de apreciar o projeto quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em análise cria o Projeto Mineiro de Incubadora de

Empresas, com o objetivo de fomentar o surgimento e a consolidação
de incubadoras de empresas que contribuam para o desenvolvimento
socioeconômico do Estado. Aponta os meios pelos quais o Projeto
apoiará a implantação e a consolidação de incubadoras de empresas
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de base tecnológica, tradicional ou mista, a estrutura necessária
para sua formação e as condições mínimas que devem constar no
edital de licitação para a seleção de incubadoras que pretendem
receber apoio financeiro do Estado. Além disso, a proposição cria o
Comitê Gestor, formado por um representante de cada instituição que
participa do Projeto, e estabelece suas atribuições.

A implantação de uma incubadora de empresas visa a estimular a
criação e o desenvolvimento de pequenas e microempresas, por meio
do fornecimento de suporte técnico, gerencial e de formação
complementar do empreendedor, e a facilitar e agilizar o processo de
inovação tecnológica dessas empresas. Normalmente, uma
incubadora oferece espaço físico individualizado para a instalação de
escritórios e laboratórios de cada empresa admitida; consultoria e
assessoria nas questões referentes a gestão empresarial e
tecnológica, como comercialização de produtos e serviços,
contabilidade, "marketing" e assistência jurídica; cursos de
capacitação e treinamento para os empreendedores; acesso a
laboratórios especializados nas universidades e instituições que
desenvolvem atividades tecnológicas. Além disso, cada incubadora
deve ter seus próprios critérios para seleção de novos
empreendimentos e estabelecer o tempo de permanência da empresa
para a incubação de um projeto.

Ressaltamos ainda a preocupação presente no texto constitucional
com as pequenas e microempresas, quando se determina que a
União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico
diferenciado, visando a incentivá-las, seja mediante a simplificação de
suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e
creditícias, seja mediante a eliminação ou redução destas por meio de
lei.

No entanto, entendemos que as cooperativas ocupam um espaço de
grande relevância na economia atual e não poderiam deixar de figurar
entre as beneficiárias desta proposição.

Em face disso e considerando a importância social do projeto em
tela, apresentamos, a seguir, o Substitutivo n° 1, que institui a política
estadual de apoio às incubadoras de empresas e cooperativas, com
vistas a sanar os vícios contidos na proposição original.
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Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.128/2003 na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui a Política Mineira de Incentivo à Incubação de Empresas e

Cooperativas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituída a Política Mineira de Incentivo à Incubação de

Empresas e Cooperativas - PMIE - com o objetivo de fomentar o
surgimento e a consolidação de cooperativas e de pequenas e
microempresas caracterizadas pela inovação tecnológica ou pela
utilização de modernos métodos de gestão, autogestão e produção.

Parágrafo único - A PMIE deverá considerar as especificidades
regionais e locais.

Ad. 20 - Para os efeitos desta lei, incubadora é uma pessoa jurídica
de direito público ou privado que estimula a criação e o
desenvolvimento de cooperativas, pequenas e microempresas
industriais ou que presta serviços, de base tecnológica ou de
manufaturas leves, por meio da formação técnica e gerencial do
empreendedor.

Parágrafo único - Serão também considerados incubadores os
projetos, convênios, contratos e termos de parceria firmados entre
entidades de direito público e privado para a consecução dos objetivos
desta lei.

Art. 30 - A PMIE tem como finalidade:
- gerar empregos e renda;

II - aumentar a competitividade da economia mineira por meio da
incorporação de inovações tecnológicas;

III - capacitar empreendedores, por meio de formação complementar
técnica e gerencial;

IV - evitar o fechamento precoce das cooperativas, pequenas e
microempresas no Estado;

V - fomentar a cooperação entre instituições de pesquisa e
empresários, consolidando vínculos de transferência de tecnologia;

VI - estimular a produção intelectual sobre a criação de empresas e
cooperativas, como estudos, pesquisas, publicações e seminários;

VII - criar e consolidar uma cultura empreendedora e cooperativista;
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VIII - apoiar a criação de empresas autogestionárias;
IX - apoiar a formação de cooperativas de trabalho e renda e dar-

lhes o suporte técnico necessário para seu desenvolvimento;
X - promover o desenvolvimento regional por meio da implantação

de empresas e cooperativas voltadas para as atividades econômicas e
laborativas da região.

Art. 40 - Será constituído um comitê gestor, formado por
representantes das instituições que participem das Incubadoras, além
de entidades de organização e representação das incubadoras, na
forma de regulamento.

Art. 50 - São atribuições do Comitê Gestor:
- consolidar anualmente o orçamento destinado à implantação da

PMIE;
II - definir metas periódicas e o cronograma de ações;
III - buscar parcerias e convênios com entes públicos e privados

nacionais e internacionais;
IV - elaborar relatório anual de atividades;
V - elaborar anualmente o Mapa de Incubadoras de Empresas e

Cooperativas e de empresas incubadas e graduadas;
VI - eleger anualmente a coordenação do Comité, dentre as

instituições nele representadas.
Art. 60 - O Estado apoiará a implantação de incubadoras de

empresas e de cooperativas por meio de:
- cessão de espaço físico, equipamentos ou maquinário;

II - parceria com entidades públicas ou privadas;
III - apoio temporário à constituição e ao treinamento da equipei de

gestão da Incubadora, inclusive com a cessão de servidores públicos
estaduais por prazo determinado;

IV - aporte financeiro;
V - apoio à saída das empresas das incubadoras e a sua

reinstalação em parques tecnológicos ou outras localidades;
VI - intercâmbio de estágios e cursos entre instituições congêneres

nacionais e internacionais;
VII - acesso a laboratórios e bibliotecas de universidades e outras

instituições;
VIII - criação de fundo específico e linhas de crédito;
IX - concessão de incentivos fiscais às incubadoras, às empresas e
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às cooperativas incubadas ou graduadas;

X - definição de uma política tributária específica;
XI - concessão de bolsas de estudo em instituições públicas

estaduais ou conveniadas para capacitação da equipe gestora da
incubadora, recrutamento temporário de especialistas e estagiários e
desenvolvimento de projetos de pré-incubação e pós-	incubação;

XII - contratação preferencial, pelo Estado, dos produtos e projetos
desenvolvidos nas incubadoras;

XIII - reconhecimento das horas de apoio prestadas às incubadoras
como títulos em concursos públicos e créditos nos currículos
universitários;

XIV - construção, reforma e modernização de espaços físicos que se
destinem ao cumprimento desta lei.

Art. 70 - As incubadoras de empresas e cooperativas constituídas
com a participação do Estado apoiarão as empresas e cooperativas
admitidas em regime de incubação por meio de orientação ou
prestação, direta ou indireta, dos seguintes serviços, entre outros:

- contabilidade, assistência jurídica, contratos de financiamento,
contratos com pesquisadores ou instituições de pesquisa, de
transferência de tecnologia, de "marketing";

II - certificação, qualidade, gestão, propriedade intelectual, "design" e
informações tecnológicas;

III - apoio à introdução dos produtos e serviços desenvolvidos nos
mercados interno e externo;

IV - capacitação de empresários proprietários e funcionários de
empresas incubadas;

V - planejamento estratégico;
VI - auxílio na elaboração e revisão de plano de negócios das

empresas;
VIII - registro de patentes;
IX - criação de uma página eletrônica que possibilite o intercâmbio

de informações e a articulação de ações solidárias entre as empresas
incubadas e a divulgação dos produtos e serviços no mercado.

Art. 80 - As incubadoras de empresas e cooperativas oferecerão,
quando for o caso, espaÇo físico adequado para a instalação
temporária de escritórios e 'laboratórios da empresa ou cooperativa
admitida.
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Art. 9° - As incubadoras manterão espaço físico para uso

compartilhado pelas empresas e cooperativas incubadas, que
compreenderão:

- sala de reunião;
II - auditório;
III - área para demonstração dos produtos, processos e serviços das

empresas incubadas;
IV - secretaria;
V - escritório;
VI - instalações laboratoriais.
Art. 10 - As empresas e cooperativas candidatas à incubação

participarão de processo seletivo, mediante apresentação do projeto
do empreendimento.

§ l O - Os projetos serão analisados segundo a viabilidade técnica,
econômica e social, capacidade financeira dos proponentes,
viabilidade de financiamento e contrapartida oferecida.

§ 20 - O processo seletivo de que trata o "caput" será precedido de
ampla divulgação.

Art. 11 - Incluem-se, no âmbito da política de que trata esta lei, as
seguintes modalidades de incubação:

- pré-incubação, que diz respeito à orientação às empresas e
cooperativas candidatas à incubação sobre a elaboração do plano de
negócios, o planejamento estratégico e o desenvolvimento do projeto;

II - incubação à distância, que se caracteriza pelo oferecimento dos
serviços a que se refere o art. 7 0 desta lei, a empresas já constituídas,
sem instalação em espaço físico da incubadora;

III - hotel de projetos, que visa a apoiar o desenvolvimento de idéias
que possam constituir projetos a serem desenvolvidos por empresas
incubadas;

IV - incubação de idéias, que visa ao desenvolvimento de projetos
de políticas públicas;

V - pós-incubação, que diz respeito à orientação às empresas e
cooperativas graduadas sobre obtenção de financiamentos, acesso a
consultorias, instituições de ensino e pesquisa e assistência técnica.

Art. 12 - O Estado definirá, em conjunto com as incubadoras de
empresas e cooperativas constituídas com a participação de recursos
públicos, as taxas referentes aos custos básicos pela utilização dos
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espaços físicos e dos serviços a que se refere o art. 7 0 desta lei.

Art. 13 - As incubadoras e as empresas e cooperativas incubadas
elaborarão relatórios anuais de atividades.

Parágrafo único - As incubadoras e as empresas e cooperativas
incubadas que recebam recursos financeiros públicos apresentarão
prestação de contas anuais, na forma da lei.

Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 15- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Biel Rocha, relator - Ivair Nogueira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 953/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em
epígrafe altera a Lei n° 11.666, de 9/12/94, que estabelece normas
para facilitar o acesso dos podadores de deficiência física aos
edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da
Constituição Federal e no ad. 224, § 1 0 , 1, da Constituição Estadual.

Aprovado em 1° turno, retorna o projeto a esta Comissão a fim de
receber parecer para o 20 turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102,
XIV, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição modifica os arts. 1° e 3 0 da Lei n° 11.666, de 1994, que

estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de
deficiência física aos edifícios de uso público, em consonância com as
disposições constantes na Constituição Federal e na Constituição
mineira.

Após a Constituição de 1988, muito se tem realizado em favor das
pessoas portadoras de condições especiais. São os chamados
direitos de terceira geração, que encontram cada vez mais acolhida na
sociedade, por ser uma louvável iniciativa de salvaguardar a dignidade
daqueles que fazem jus a um tratamento diferenciado. O próprio
princípio da eqüidade prevê tratamento desigual para os desiguais.

Podemos afirmar que este projeto acrescenta à lei vigente detalhes
importantes, preenchendo lacunas que comprometeriam o seu
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cumprimento por, no mínimo, gerarem dúvidas.

No primeiro turno, a matéria foi examinada pela Comissão de
Constituição e Justiça e por esta Comissão, e recebeu parecer
favorável.

Não havendo necessidade de qualquer reparo por parte desta
Comissão, somos pela aprovação do projeto.

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

953/2003.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - Marília Campos, relatora - André

Quintão.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Escola de Engenharia da UFMG pelo

transcurso de seu 93° aniversário de fundação (Requerimento n°
2.751/2004, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a Escola Estadual Coronel Paiva pelo
lançamento do livro "Escola Estadual Coronel Paiva - Conta a História
de Ouro Fino" (Requerimento n° 2.753/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a União dos Escoteiros do Brasil - Região
Minas Gerais pela passagem do Dia do Escoteiro (Requerimento n°
2.754/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Escola Estadual Aurélio Pires pelo transcurso de seu
75° aniversário de fundação (Requerimento n° 2.761/2004, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Consórcio dos Municípios de Três Marias -
COMLAGO - pelo transcurso de seu 3 0 aniversário de fundação
(Requerimento n° 2.775/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com as Irmãs da Providência de Gap pelos 90
anos de atividade em Pouso Alegre (Requerimento n° 2.784/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Escola Estadual Américo Renê Gianneti e
com seus diretores pelo 400 aniversário de fundação (Requerimento n°
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2.786/2004, do Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao Monsenhor Miguel Falabela de Castro, pároco da
Paróquia São Geraldo Magela, em Juiz de Fora, pelos seus 50 anos
de apostolado e pelos relevantes serviços prestados à comunidade
desse município (Requerimento n° 2.794/2004, do Deputado Alberto
Bejan Q;

de pesar pelo falecimento do Sr. Pedro Pereira dos Santos, ex-
Prefeito de Patos de Minas, ocorrido em 28 de abril (Requerimento n°
2.795/2004, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Município de Baependi pelos 148 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.796/2004, do Deputado Arlen
Santiago);

de aplauso à Secretaria de Meio Ambiente e ao IEF pela
inauguração dos Núcleos Operacionais de Florestas, Pesca e
Biodiversidade nos Municípios de Presidente Olegário, Araxá, São
João dei-Rei e Conselheiro Lafaiete (Requerimento n° 2.797/2004, do
Deputado Doutor Ronaldo);

de aplauso à Igreja Católica pelas comemorações dos 21 anos da
Caminhada da Fé e da. Penitência em Honra e Glória à Nossa
Senhora e em prol do Terço (Requerimento n° 2.798/2004, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Mathias Lobato pelos 42
anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.800/2004, do Deputado
Márcio Passos);

de aplauso ao Reitor da UNIMONTES pela inauguração das novas
instalações do "Campus" Pirapora (Requerimento n° 2.802/2004, da
Deputada Vanessa Lucas);

de aplauso a Irmã Jesuína da Conceição pelo recebimento do titulo
de Cidadã Honorária de Contagem (Requerimento n° 2.805/2004, da
Deputada Vanessa Lucas);

de aplauso ao atleta Franck Caldeira de Almeida por ter vencido a
Maratona de São Paulo (Requerimento n° 2.817/2004, do Deputado
Doutor Ronaldo);

de congratulações com o CEFET de Ouro Preto pelo transcurso dos
60 anos de sua fundação (Requerimento n° 2.830/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Prof. José Antônio dos Reis por sua
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eleição para a Presidência da Associação Brasileira de Reitores
das Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEM (Requerimento
n° 2.833/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Murilo de Avelar Hingel por sua
nomeação para exercer a função de Conselheiro do Conselho
Nacional de Educação (Requerimento n° 2.834/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de apoio à proposta de criação de CPI, de iniciativa do Deputado
Federal Júlio Delgado, para apurar possíveis irregularidades
cometidas na execução do contrato de concessão de exploração do
trecho da BR-040 que liga Juiz de Fora ao Rio de Janeiro pela
empresa concessionária CONCER (Requerimento n° 2.862/2004, da
Comissão de Defesa do Consumidor);

de aplauso aos policiais civis que servem ao Município de Alfenas
pela participação determinante na apuração do homicídio do Sr.
Maurício Monfardini, Tenente da Polícia Militar, assassinado em abril
deste ano (Requerimento n° 2.864/2004, da Comissão de Segurança
Pública).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE MAIO DE 2004

ATAS

ATA DA 368 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 20/5/2004

Presidência do Deputado Dilzon Meio
Sumário: Comparecimento - Abertura - i 8 Parte: 18 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 8 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Requerimentos n os 2.912
a 2.925/2004 - Requerimentos da Deputada Jô Moraes e dos
Deputados Paulo Piau e Ricardo Duarte (2) - Comunicações:
Comunicações da Comissão Especial dos Aeroportos, das Comissões
de Administração Pública, do Trabalho, de Direitos Humanos, de
Educação, de Meio Ambiente e de Política Agropecuária (2) e dos
Deputados Paulo Piau, Sebastião Helvécio, Wanderley Ávila, Weliton
Prado, Antônio Andrade e Ivair Nogueira - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Sargento Rodrigues e Chico Simões -
Registro de presença - Questão de ordem; discurso do Deputado
Chico Simões - Questões de ordem - Discursos do Deputado
Domingos Sávio e da Deputada Maria Tereza Lara - 28 Parte (Ordem
do Dia): i 8 Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Designação de Comissões: Comissão Especial da Fruticultura -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Paulo Piau e
Ricardo Duarte (2) e da Deputada Jô Moraes; deferimento -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Adaiclever Lopes -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
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Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Manha Campos - Mauro Lobo - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira
- Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - 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 procéder à leitura da ata da reunião anterior.

r Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Antônio Carlos Andrada, 2 0- Secretário "ad hoc",

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

Correspondência
- O Deputado Fábio Avelar, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Deputado Federal Leonardo Monteiro, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 2.403/2004, da Deputada Ana Maria
Resende.

Do Sr. Romeu Scarioli, Presidente do BDMG, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 1.747/2003, do Deputado Sebastião
Helvécio. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.747/2003.)

Da Sra. Célia Beatriz Gomes dos Santos, Promotora de Justiça,
encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 2.488/2004,
da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Alexandre Silveira de Oliveira, Coordenador da 6a Unidade de
Infra-Estrutura Terrestre - UNIT-MG -, do DNIT (2), prestando
informações relativas aos Requerimentos n

o
s 2.273/2004, do

Deputado Célio Moreira, e 2.517/2004, do Deputado Antônio Andrade.
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Do Sr. Paulo Eduardo Behrens, prestando informações relativas

a requerimento da Comissão de Saúde encaminhado pelo Ofício n°
3.64312003/SGM.

Do Sr. Marcelo Libanio Coutinho, Coordenador Regional substituto
da Fundação Nacional de Saúde, informando, em atenção ao Ofício n°
791/2004/SGM, que o Sr. Jaime Costa e Silva participou dos debates
sobre leishmaniose visceral, em reunião realizada nesta Casa, em
caráter extra-oficial, e não como representante do Ministério da
Saúde. (- As Comissões de Saúde e de Política Agropecuária.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

REQUERIMENTOS
N° 2.912/2004, do Deputado André Quintão, solicitando seja

formulada manifestação de aplauso ao assistente social pela
comemoração de seu dia e pela celebração dos 40 anos do Conselho
Regional de Serviço Social de Minas Gerais - CRESS-MG. (- A
Comissão do Trabalho.)

N° 2.913/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada nos anais desta Casa moção de pesar pelo falecimento do
ex-Deputado Carlos de Faria Tavares. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 2.91412004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Cooperativa Rural de Curvelo-
Credicetro - pelas comemorações dos 19 anos de sua fundação. (- A
Comissão de Política Agropecuária.)

N° 2.915/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Rádio América pelas
comemorações dos 49 anos de sua fundação. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 2.916/2004, da Deputada Jô Moraes, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a direção e toda a equipe do Sindicato
dos Servidores da Justiça de 28 Instância do Estado de Minas Gerais -
SINJUS-MG - pelos 15 anos de sua fundação. (- Semelhante
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proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Doutor
Viana. Anexe-se ao Requerimento n o 2.866/2004 nos termos do § 2°
do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.917/2004, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Prof. José Antônio dos Reis,
Reitor da UEMG, por sua posse no cargo de Presidente da
Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais - ABRUEM. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.918/2004, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja formulado voto de congratulações com a Associação Mineira de
Municípios, na pessoa de sua Presidente, Sra. Adriene Barbosa de
Faria Brito, pela realização do 21° Congresso Mineiro de Municípios. (-
À Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.919/2004, da Comissão de Administração Pública, pleiteando
seja solicitada ao Presidente do Tribunal de Justiça a agilização do
processo de instalação da Comarca de Cruzília.

N° 2.920/2004, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento e Gestão com
vistas ao atendimento dos pedidos feitos em favor da Defensoria
Pública.

N° 2.921/2004, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas a que agilize os
procedimentos administrativos para a posse dos Diretores eleitos nas
escolas estaduais.

N° 2.922/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulada à Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária dos
Estados Unidos no Brasil manifestação de repúdio pelas medidas
econômicas e políticas tomadas pelos Estados Unidos contra Cuba.

N° 2.923/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulada manifestação de apoio ao jornal "Panorama", de Juiz de
Fora, e ao fotógrafo Luís Henrique Gávio, em virtude das ameaças por
ele sofridas.

N° 2.924/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Promotor de Justiça Carlos Ari Brasil de Barros,
da Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora, com vistas a que
acompanhe as investigações envolvendo denúncias de perseguição e
ameaça de morte sofridas pelo fotógrafo Luís Henrique Gávio, do
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jornal "Panorama", de Juiz de Fora.

N° 2.925/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário Estadual da Saúde, ao Secretário Municipal da
Saúde de Belo Horizonte e ao Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros, com vistas a que se regulamente o processo de
atendimento às emergências, às urgências e aos resgates, evitando-
se a sobreposição de atuação do SAMU e do Corpo de Bombeiros.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Jô
Moraes e dos Deputados Paulo Piau e Ricardo Duarte (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

Especial dos Aeroportos, das Comissões de Administração Pública,
do Trabalho, de Direitos Humanos, de Educação, de Meio Ambiente e
de Política Agropecuária (2) e dos Deputados Paulo Piau, Sebastião
Helvécio, Wanderley Ávila, Weliton Prado, Antônio Andrade e Ivair
Nogueira.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, retorno a esta tribuna
nesta tarde para tratar de matéria bastante relevante e de interesse
dos mineiros.

Ontem os policiais civis e militares, os Bombeiros Militares e os
Agentes Penitenciários realizaram uma grande assembléia para
discutir qual rumo tomará a mobilização dessas categorias, para tratar
de questões salariais. Desde o ano passado, em maio ou junho,
acompanhamos, juntamente com as entidades de classe desses
servidores, a mobilização - diga-se de passagem - legítima, justa e
coerente. Os servidores da segurança pública reivindicam do Governo
nada mais que condições justas de trabalho e salário digno.

As entidades de classe que representam legitimamente essas
categorias representam um papel fundamental na condução das
negociações referentes à questão salarial junto ao Governo do
Estado. Quando elas nos solicitaram, tivemos a oportunidade de
somar forças na interlocução junto à Assembléia e ao Governo do
Estado.

Na última quinta-feira, dia 13 de maio, aprovamos o requerimento do
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Deputado Rogério Correia. Em comum acordo, solicitamos uma
audiência pública, para que as entidades de classe externassem,
expressassem nas pessoas de seus respectivos Presidentes, a
inquietação e a insatisfação dos servidores quanto à questão salarial e
às condições de trabalho.

A audiência pública do dia 13 de maio, nesta Casa, foi calorosa. As
13 entidades de classe manifestaram publicamente esse sentimento.
Infelizmente, a imprensa, em alguns casos, fica cerceada,
especialmente nesse, que envolve a mobilização dos servidores da
segurança pública. A cobertura dela deveria ter sido muito maior.

Para que as companheiras e os companheiros tenham noção, ontem
havia quase 3 mil policiais e Bombeiros Militares no Centro Social dos
Cabos e Soldados da Polícia Militar. Nessa audiência pública, provou-
se, mais que nunca, que a mobilização foi coesa, responsável e,
acima de tudo, justa e sabedora do seu objetivo, ou seja, de onde
deseja chegar.

Ontem, no Centro Social dos Cabos e Soldados, os servidores da
PM e do Corpo de Bombeiros, Soldados e Coronéis, demonstraram
que estão firmes no propósito de buscar o reajuste salarial. Pesquisas
indicam que as forças de segurança pública do nosso Estado estão no
pior lugar do País na questão dos salários, ou seja, no 140 lugar.

De nada serve os parlamentares, a sociedade ou a imprensa
dizerem que a melhor polícia do Brasil está em Minas se, na hora de
conceder salário e condições dignas de trabalho, nada é feito.

Ontem acompanhamos a mobilização dos policiais e Bombeiros
Militares no Centro Social dos Cabos e Soldados. Repetiu-se o quê já
havia sido demonstrado na audiência pública do dia 13 de maio, no
Auditório da Assembléia. Porém, não participaram apenas 250
policiais, mas 3 mil servidores, que se valeram da pressão
democrática para externar seus sentimentos e buscar soluções por
meio de suas lideranças, de entidades, deste Deputado e do
Deputado Federal Cabo Júlio.

Deputado Rogério Correia, grande parceiro nessa questão, a
assembléia foi pacífica, mas os policiais e Bombeiros deixaram seu
recado: são capazes de se mobilizarem com comando e disciplina. A
manifestação foi respeitosa ao Governo e à opinião pública, mas em
•nenhum momento deixaram de cobrar do Governo as soluções e

ri
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esperam que, no dia 3 de junho, o Governador entregue sua
proposta de reajuste salarial, conforme o que foi apresentado na
Comissão de Segurança Pública a este Deputado e aos Deputados
Chico Simões, Arlen Santiago, Antônio Carlos Andrada, Alberto Pinto
Coelho e à Deputada Jô Moraes.

Os companheiros da Polícia Civil, Carcereiros, Delegados, médicos
legistas, etc. também fizeram outra manifestação, juntamente com os
Agentes Penitenciários. Foi uma caminhada pacífica, ordeira e
disciplinada. Mostraram que estão mobilizados para responder, caso
suas reivindicações não sejam atendidas.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Parabenizo V. Exa. pela
atuação irrepreensível nesse episódio, exercendo uma liderança
inconteste sobre os policiais militares e atuando, também, como
Deputado. Tenho acompanhado seus pronunciamentos, sempre
demonstrando ao Governo que a insatisfação nos quartéis é
generalizada. Solicitei, juntamente com V. Exa., que fosse feita uma
audiência na Comissão de Segurança Pública, na qual todos os
Deputados presenciaram a insatisfação tão falada. Não há mais
dúvida, o Governo precisa se mexer.

Foi importante o movimento mostrar-se unido em torno de suas
lideranças, conforme disse o Deputado Sargento Rodrigues. Foi bom
mostrar aos Deputados e às entidades que as lideranças têm sobre as
tropas e Soldados um comando firme e, portanto, o respeito da
categoria. O movimento mostrou que possui unidade suficiente para
fazer reivindicações justas.

Parabenizo os policiais militares por darem um voto de confiança ao
Governador, esperando o anúncio no dia 3. Essa atitude foi importante
até para não alegarem que o movimento possuía característica
política, e não meramente sindical e econômica, conforme abordado
pelo Deputado Sargento Rodrigues. A resposta agora está com o
Governo. Os policiais militares e civis fizeram o que foi solicitado pelo
Governo, ou seja, deram-lhe o prazo necessário. Como V. Exa. e
todos os policiais, aguardo o anúncio do Governo, que, esperamos,
não seja um blefe. Aliás, o Governador sabe que não pode blefar em
uma hora dessas. Logo, é necessário que ele ofereça, se não tudo,
pelo menos o suficiente.

Parabenizo os policiais militares por abrirem uma discussão sobre a
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valorização do serviço público em Minas, esquecida pelo
Governador Aécio Neves. Agora, são os militares. Todavia faz-se
necessário tratar também do problema dos professores, dos
funcionários da saúde, enfim, dos funcionários públicos estaduais
como um todo. Eles não podem continuar esperando palavras ao
vento, e sim ação do Governo, com o objetivo de melhorar o serviço
público e as condições de trabalho. Parabéns, Deputado Sargento
Rodrigues! Parabéns policiais militares e civis pela mobilização,
consciência e responsabilidade com que tratam o movimento!
Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradecemos o apoio dos
Deputados Rogério Correia, Chico Simões, Jô Moraes e de vários
outros parlamentares. A reunião do dia 13, nesta Casa, objetivou
mostrar a tensão vivida nos quartéis, delegacias e penitenciárias. Este
momento requer do Governo uma reflexão. Ademais, é preciso dar
tratamento especial à questão salarial desses servidores.

Volto a insistir: o que querem os policiais civis e militares, Bombeiros
e Agentes de Segurança Penitenciários é um salário digno e melhores
condições de trabalho, a fim de se tornarem capazes de dar resposta
à sociedade, ao cidadão. Sabemos que os servidores da segurança
pública sacrificam suas vidas constantemente para defender o
cidadão. Portanto, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, entendemos
que o voto de confiança dado ao Governador Aécio Neves não
enfraquece as estratégias utilizadas pelas lideranças de classe,
tampouco minimiza a nossa interlocução como Deputado Estadual.

Tentamos e conseguimos dividir, por meio de audiência pública,
essa responsabilidade. Afirmamos aos Deputados Antônio Carlos
Andrada e Alberto Pinto Coelho que há necessidade de a Assembléia,
por meio da liderança do Governo, tomar parte nesse movimento,
visto que o clima é de tensão. Não podemos deixar que
desdobramentos desagradáveis ocorram. Os policiais civis e militares,
os Bombeiros e os Agentes Penitenciários deram um voto de
confiança ao Governador e aguardam o anúncio da proposta de
reajuste salarial no dia 3. Já pedi ao Líder do Governo, Deputado
Alberto Pinto Coelho, que entre em contato com o Secretário Danilo
de Castro e com o Governador Aécio Neves. Esperamos que a
proposta não seja empurrada goela abaixo, mas que os servidores
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possam discutir, apresentar sugestões e encontrar uma solução.

Agradecemos aos Deputados Rogério Correia, Chico Simões, Jô
Moraes, Antônio Carlos Andrada, Alberto Pinto Coelho, que nos têm
ajudado a conduzir essa questão.

Foi dado ao Governador um voto de confiança. A bola está com o
Governador, como disse o Deputado Rogério Correia. Aguardaremos
para saber qual será a decisão dele, que deverá ser a melhor para os
servidores, que, conseqüentemente, darão a melhor resposta para a
segurança pública e para a defesa do cidadão no seu dia-a-dia. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões.
• Deputado Chico Simões* - Então, farei meu pronunciamento.

Muito obrigado.
Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, pessoas presentes nas

galerias e telespectadores da TV Assembléia, deixo registrado o
movimento, que ontem presenciamos, dos policiais, profissionais que
compõem instituições que são muito importantes para a segurança de
todos nós, mineiros.

Parabenizo não só as lideranças de classe, mas também as desta
Casa, que, juntamente com os policiais, abriram a discussão com o
Governo. O Deputado Sargento Rodrigues, que é militar, conduziu os
debates de uma maneira muito tranqüila e responsável. Os policiais,
por sua vez, também agiram de forma ordeira, embora muito
determinados naquilo que desejam. O assunto deve ser discutido com
bastante responsabilidade e serenidade.

De um lado, está o Estado. Eu, na qualidade de Deputado, tenho a
prerrogativa, ou pelo menos deveria ter, de saber a real situação do
Estado. No entanto, em determinados momentos, tenho dúvidas. Se
considerarmos as propagandas que o atual Governador faz,
pensaremos que o Estado está uma maravilha. A todo momento,
assistimos na televisão a inserções de partidos aliados e a
propagandas institucionais, além de notícias em revistas de circulação
nacional, que nos querem mostrar que o Estado de Minas Gerais,
hoje, está fora da normalidade, é excepcional.

Quando vejo essas propagandas, imagino que realmente está
acontecendo algo extraordinário em Minas. No entanto, quando
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discutimos de uma maneira mais responsável com alguém que
representa o Executivo Estadual ou ouvimos as falas de alguns
Deputados que são da base do Governo percebemos uma realidade
completamente diferente daquela propagandeada.

Isso é ruim, porque confunde o povo mineiro. Acreditaremos na
propaganda, que nos mostra um Estado excepcional, ou naquilo que
nos dizem a portas fechadas? Recentemente, o Secretário da Saúde
veio a esta Casa prestar suas contas, porque, pela lei, há a
obrigatoriedade de apresentar como está sendo a execução do
orçamento, como está o investimento na saúde, a cada três meses.
Ele nos apresentou uma situação de penúria, uma realidade diferente
daquela propagandeada.

Se eu, que sou Deputado, estou nesta dúvida, imaginem os
servidores públicos, que representam o Estado, que têm no Estado a
sua carreira e a sua forma de sobrevivência!

Como fica o servidor? Afinal de contas o que se coloca na
propaganda é a situação verdadeira do Estado ou é o que se fala
entre quatro paredes, para poucas pessoas ouvirem? Se nós, na
qualidade de Deputados - e eu como Deputado da Comissão de
Fiscalização Financeira -, não sabemos ainda qual a situação
financeira do Estado, imaginem o povo!

Para os primeiros quatro meses do ano, foram programados
investimentos para a saúde em torno de 35% do orçamento, no
entanto, até agora, o Governo só aplicou 3,3%. Como a sociedade
entenderá isso, se o Estado faz propaganda dizendo que está nos
trilhos? Pode até estar, mas o Estado está-nos levando para onde?
Qual o destino do nosso Estado. Será que seremos vítimas de mais
quatro anos de propaganda enganosa?

Em outra oportunidade, desafio os Deputados da base a mostrarem
apenas um ato concreto do Governo do Estado para promover a
melhoria de qualidade de vida do mineiro. Citarei pelo menos os
quatro pontos mais importantes. Mostrem-me uma ação efetiva na
saúde, a não ser repetir o que os antigos sempre fizeram - doação de
ambulância para desovar pacientes. E a única coisa concreta do
Governo. Na região do Vale do Aço, minha cidade já teve 370 leitos à
disposição do SUS. Hoje temos apenas 90. Há 30 dias, um hospital de
170 leitos fechou seu atendimento ao SUS.
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Na área da educação, há a propaganda de que o nosso Estado

é o primeiro do Brasil à colocar a criança de 6 anos na escola. Qual a
realidade? No Estado, a maioria absoluta dos alunos do ensino
fundamental estão sob a responsabilidade dos Prefeitos. A
propaganda que está sendo veiculada é enganosa, uma vez que
apenas uma minoria é de responsabilidade do Estado, nessa área de
atuação.

Em muitas cidades onde temos o Estado mantendo o ensino
fundamental não há o transporte escolar. Os alunos têm de andar
20km ou 30km a pé para chegar à escola, como em Caratinga. Mas,
em Governador Valadares, isso não acontece, porque a Prefeitura
está assumindo a despesa com R$1.500.000,00 por ano,
responsabilidade que é do Governo Estadual.

Quanto à segurança, recentemente li num jornal de grande
circulação no Estado dados sobre a violência em nossa Capital.
Chamou-me a atenção o fato de que, no Bairro Savassi, um dos mais
nobres e emblemáticos da cidade, onde temos um comércio intenso e
moradores de poder aquisitivo mais alto, onde há um "glamour" fora
do comum e que representa o coração, a história de Belo Horizonte,
depois da meia noite, a região fica intransitável. Onde está a
segurança?

No final do ano passado, o Governador enganou-nos com algumas
taxas, dizendo que a cobrança iria melhorar a ação do Estado. Criou a
taxa de incêndio alegando que, com o seu pagamento, iria prevenir o
fogo, como se o mero ato de o contribuinte pagar pudesse evitar
incêndio. Criou ainda várias taxas relativas à segurança, como se o
seu mero pagamento também evitasse a violência. A taxa está sendo
paga, mas a violência continua aumentando. E está aumentando em
todas as cidades do Estado de Minas Gerais. Está acontecendo de
uma maneira muito presente e intensa na Capital, mas os mineiros
estão pagando taxas de segurança exorbitantes. O Governo está
enfiando a mão na mão do contribuinte.

Quanto à infra-estrutura de uma maneira geral, em Minas Gerais
não há uma rodovia em condição de ser transitada no Estado. Está
tudo um buraco só.

Ao mesmo tempo, as propagandas falam do grande Governador de
Minas, do grande Governador do Brasil, como um cidadão que tem a
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solução para todos os problemas e que, em apenas um ano e
meio, mudou o Estado para melhor. Paralelamente, não presenciamos
ações.

O servidor público não está entendendo, pois se o Estado vai tão
bem por que ele não é valorizado? Por que o servidor não recebe
dignamente? Ele é o responsável pelas ações do Estado. Essa.é a
dúvida dos funcionários responsáveis pela segurança. Temos que
conversar de maneira franca e responsável, pois a situação do Brasil
é difícil, e Minas não é exceção. Não é possível conviver com
enganação, pois tudo tem limite. Essa enganação incomoda e deixa
as pessoas iradas, como estão hoje os funcionários públicos mineiros.

Há muita propaganda de um Governo excepcional, enquanto os
funcionários são tratados a chicote. São dez anos sem aumento e
sem respeito pelo servidor. A indignação é enorme, e, posteriormente,
o Governador terá que responder pelas propagandas enganosas.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Parabéns, Deputado
Chico Simões. Estamos indignados com a difícil situação do País e de
Minas, O Governador quer dar aumento, o Presidente Lula quer dar
aumento. Este, aliás, explicou à Nação a dificuldade de dar o reajuste
necessário e devido ao servidor público, que, como disse V. Exa., está
em dificuldades nas três esferas de Governo.

As condições de Minas acompanham as do Brasil. O Governador
Aécio Neves tem dialogado com toda a sociedade e com esta
Assembléia, demonstrando a dificuldade do Estado e a
impossibilidade de reajustar o salário de todos os servidores, um de
seus desejos. Em Belo Horizonte, os funcionários municipais passam
dificuldades, e o Prefeito Fernando Pimentel, a quem admiro, explicou
os entraves para conceder o reajuste.

Com relação às propagandas do Governo, lembro que é obrigação
do Estado informar à sociedade seus planos e formas de execução.
Estamos, sim, no início de um grande projeto. Certamente, há
dificuldades, mas existe desenvolvimento também. Ontem, os jornais
publicaram os índices de aprovação do Governador Aécio Neves, que
subiu 1%, e do Presidente Lula, que caiu 1%. Ambos têm amplo apoio
da sociedade, com 84% de aprovação. Desejo que retomemos o
crescimento nos níveis federal, estadual e municipal. Obrigado,
Deputado Chico Simões.



1089
A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Nobre

companheiro, Deputado Chico Simões, gostaria de aproveitar este
momento para ressaltar o aspecto do que estamos vivendo em nosso
Estado com relação à segurança pública. Quero ressaltar também o
papel desta Casa neste momento difícil, em que a segurança pública
reivindica aumento, qualidade de trabalho e investimento. Esta Casa,
por meio da Comissão de Segurança Pública, do Deputado Sargento
Rodrigues, do nosso companheiro e Líder, Deputado Rogério Correia,
de V. Exa., Deputado Chico Simões, e de mais alguns Deputados que
intermediaram discussão com representantes do Governo do Estado,
evitou o caos completo da segurança pública. A nossa população
estaria totalmente desassistida, não fosse o papel importante e efetivo
desta Casa intermediando o diálogo e a negociação.

Sabemos que segurança pública é obrigação do Governo do Estado.
Mas sabemos também do papel importante do Legislativo para que
haja diálogo, para que o Governador, após voltar de sua viagem,
considere e pense sobre a sua obrigação em relação à segurança
pública e sobre o verdadeiro papel das Polícias Civil e Militar e desta
Casa, como intermediadora. Isso se torna necessário para que tudo
se resolva da melhor maneira possível e para que a segurança
pública, já tão sofrida, não passe por momento grave e de crise.

Cumprimento V. Exa. por sua fala, seus questionamentos e sua
presença sempre atuante neste parlamento. Muito obrigada.

O Deputado Chico Simões* - Muito obrigado, companheira. Quero
encerrar chamando o Poder Legislativo para discutir seriamente a
segurança pública - cujos servidores parabenizo pela seriedade - com
o Governo do Estado. O momento exige isso. Uma das coisas mais
sérias que o Governador poderia fazer ao povo mineiro é vir a público
e dizer da realidade do Estado, sem vender Minas Gerais de maneira
enganosa, como se fosse uma ilha da prosperidade depois que um
tucano assumiu o Palácio. Se isso for verdade, que trate bem o
servidor; se não, que seja mais humilde e converse com os mineiros,
mostrando a realidade e até mesmo a incompetência, pois, se o
Estado está tão bem, não se justifica cortar R$6.000.000,00 de
investimentos. Não estou encontrando motivo que me faça entender
isso.

* - Sem revisão do orador.

WIN
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Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença nas galerias
dos alunos do 10 ano de Direito da Fundação Comunitária Educacional
e Cultural de João Monlevade. Em nome dos Deputados, desejamos-
lhes sucesso, tanto no curso quanto na profissão que vão abraçar.

Questão de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Hoje, na parte da manhã, estive

presente à reunião da CPI que investiga o desaparecimento de sacas
de café no Estado de Minas. Houve requerimentos aprovados pela
Comissão em que se solicitava fossem convidados para fazer parte da
CPI um Promotor e outros convidados. Sentimos que esta Casa está
bem enfraquecida, mas gostaria que V. Exa. consultasse as normas
regimentais da Casa e analisasse se é permitido o funcionamento de
uma CPI com a intereniência de outro Poder. Se isso for possível,
será a cena mais degradante que presenciarei neste parlamento.

Aproveitando a questão de ordem, Sr. Presidente, gostaria de fazer
não uma defesa, mas uma comparação. Não me lembro de ter visto o
Governador Aécio Neves e nenhum membro do seu Governo
envolvidos com bicheiro, jogatina, GTech ou propina.

Recentemente, um Ministro do Governo Lula apareceu com um
bandido a tiracolo, que era chamado de assessor. Se isso não
bastasse, após tantas trapalhadas, o Governo Federal deu um
aumento de R$20,00 para o trabalhador. Coincidência ou não, na nota
de R$20,00 há uma figura da fauna: o mico. Representa exatamente a
credibilidade que o eleitor brasileiro depositou no seu Presidente, que
lhe pagou com o mico.

A área da saúde misturou-se com "vampiros", e, curiosamente, o
Ministro do Governo Lula aparece com um bandido a tiracolo. Temos
de dar crédito ao que realmente merece.

O Governo Estadual faz publicidade do que vem sendo executado
no Estado. O Governo Federal faz propaganda. Compra gasolina da
PETROBRAS, que é meio brasileira, misturada com água, com álcool,
com propina e por aí afora. Os Correios entregam carta. Ninguém
sabe disso! Diz que está recuperando as estradas brasileiras. Ora, Sr.
Presidente, as estradas mineiras são o reflexo da CIDE, que o
Governo Federal surrupiou dos Estados e dos municípios e não
repassa.
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Peço a V. Exa., até por ordenamento legal desta Casa, que os

debates sejam condizentes com a verdade, para que não
consideremos o Plenário um teatro. Não se pode comparar o Governo
Aécio Neves com o Governo Lula. Um está governando, e o outro...

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que proceda à
sua questão de ordem ou se inscreva no Grande Expediente.

O Deputado Irani Barbosa - Disse a V. Exa. que aproveitaria a
questão de ordem para falar sobre isso. A culpa do que está
ocorrendo no Estado deve ser atribuída também ao Governo Federal.
Gostaria que os Deputados, principalmente os que entendem de
saúde, explicassem a questão do "vampiro", o bandido que o Sr.
Humberto Costa trouxe do Nordeste a tiracolo, para surrupiar, em
Brasília, o dinheiro dos hemofílicos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Como o próprio nome diz, uma comissão
parlamentar de inquérito é composta por parlamentares. Por meio
dela, a Assembléia recebe os pareceres e, por meio de seu
Presidente ou de seus membros, pode convocar ou solicitar auxílio de
outros órgãos e pessoas.

Se V. Exa. não estiver satisfeito com algum ato, deve fazer um
requerimento ao Presidente da Comissão e, se não julgar satisfatório,
encaminhá-lo ao Presidente desta Casa.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do
Regimento Interno, o Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões - O Deputado que nos antecedeu
requentou algo que já foi muito debatido não só na Assembléia quanto
em âmbito federal. Não concordamos com ato de corrupção algum.
Um dos pontos mais positivos do Governo Federal é a capacidade e a
coragem de procurar e determinar que o próprio Governo seja
investigado. Nunca, na história da República, as coisas ficaram tão às
claras como neste Governo, doa a quem doer.

O Deputado que nos antecedeu falou a respeito do Waldomiro e da
jogatina, tema já debatido pelo Ministério Público, pela Polícia Federal
e pela sociedade. O hemoderivado, tipo de produto caro e importado
usado no tratamento de pessoas com patologias relacionadas ao
sangue, estava sendo comprado a preços exorbitantes. Para se ter
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uma idéia, o prejuízo do Brasil com essas compras girou em torno
de R$20.000.000,00. Isso vem acontecendo desde 1990. E lembro
que o ex-Presidente ficou oito anos no Governo e que o candidato
derrotado do PSDB era Ministro da Saúde.

E bom que a sociedade entenda a situação. Daqui a pouco,
justamente esses políticos - verdadeiros vampiros que sugaram o
Brasil, venderam tudo que era nosso e privatizaram nossos recursos -
irão aparecer como verdadeiros salvadores da moralidade. Não
podemos aceitar isso. Vamos discutir as questões com seriedade.

No dia 18/3/2003, ou seja, dois meses e meio após a posse do
Presidente Lula, o próprio Ministro Humberto Costa fez a denúncia à
Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, para que
averiguassem os fatos, assim como fez a denúncia de outras
entidades do Governo, como o Instituto Nacional de Traumatologia, o
Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro e o Grupo do Hospital da
Conceição, do Rio Grande do Sul, que estão também sendo
investigados.

Esse é um dos pontos positivos deste Governo Federal: não tem
medo de escancarar. Desde 1990, desde o Governo de Collor de
Meio, a corrupção e o roubo estavam presentes e, não fosse o
Ministro Humberto Costa, iria ficar, com certeza, por mais quatro,
cinco ou dez anos. Nós, do PT, temos coragem. Tão logo tomou
conhecimento da situação, o Ministro exonerou todos e abriu inquérito.
Seu azar foi o fato de ninguém trazer na testa um atestado de
seriedade. Quando ele foi Secretário de Saúde de Pernambuco,
chamou para auxiliá-lo exatamente esse Luiz Cláudio Gomes da Silva,
que há um ano está no Ministério e que ficou conhecido em
Pernambuco porque foi Diretor do DETRAN no Governo do P56 e
moralizou esse órgão. Portanto, por causa de seu passado, Humberto
Costa chamou-o para a Secretaria da Saúde em Pernambuco e para o
Ministério. Achava que era outra pessoa. Muitas vezes, enganamo-
nos com nossos próprios filhos.

A atitude deste Governo nunca foi vista em outro. Quando os
governos anteriores tiveram uma atitude dessa frente às denúncias de
corrupção, que não foram poucas? Quando o ex-Presidente tomou a
atitude de exonerar, de demitir ou de abrir inquérito? Nós fizemos isso.
0 inquérito está aberto. Estão todos exonerados. A denúncia foi feita
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exatamente pelo Ministério, pelo Governo. Se existe um vampiro,
com certeza não está no PT. Se existem vampiros no Brasil, eles são
os políticos que durante 500 anos mandaram no País, principalmente
nos últimos 10 anos, como foi ocaso do PSDB, e nos últimos 8 anos,
como aconteceu durante o projeto neoliberal. Sugaram tudo,
venderam tudo o que era nosso e distribuíram os recursos obtidos
com a venda entre uma meia dúzia de apadrinhados.

Não podemos aceitar isso. As eleições estão aí, e esses verdadeiros
vampiros, verdadeiros dráculas, querem apresentar-se para a
sociedade como salvadores da pátria, como se todas as mazelas e
tudo de errado que acontece no Brasil fosse responsabilidade do
Governo de um ano e meio do Lula.

Vamos raciocinar! Se existem erros e não acertamos tudo, isso se
deve ao fato de estarmos em uma fase de transição. Entregaram-nos
um Estado em petição de miséria. O povo deve entender isso. Vamos
continuar em frente. Não dá para retroceder e votar nesses vampiros
que sugaram o Brasil.

Questões de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, estou ouvindo

atentamente as observações do Deputado Chico Simões. Em um
primeiro momento, procura trazer vários questionamentos contra o
Governo Aécio Neves e desmerecer seu trabalho sério, correto e
transparente em defesa de Minas e da Federação.

Não podemos concordar, Sr. Presidente. O inconformismo do
Deputado tem sido tão grande que só consegue olhar no retrovisor da
história e trazer aspectos negativos, procurando desmerecer aquele
que se tem consagrado como um dos políticos mais corretos,
transparentes e trabalhadores: o Governador Aécio Neves.

Isso basta como prova maior da sua pesquisa publicada hoje na
"Vox Populi". Não obstante o seu inconformismo pela real situação por
que passa Minas Gerais, no caminho certo do desenvolvimento,
procede agora à sua última confissão, ou seja, esclarece que não
existe e que não existirá indícios de corrupção no Governo Federal.

Convém dizer mais uma vez a este parlamento que o Governo
Federal está devendo aos mineiros uma explicação sobre a CPI do
Waldomiro. Até hoje, o povo mineiro e o povo brasileiro, calados,
ainda, estão sentidos com a reação do Planalto em não autorizar a
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instalação da CPI para que esse processo investigatório seja
efetivamente encerrado, trazendo a transparência que tem sido tanto
pregada.

E necessário que tenhamos essa consciência de que o Governo
Federal está devendo essa explicação com relação à instalação das
investigações tão necessárias e desejadas pelo povo brasileiro.

Faço essas considerações na defesa do Governo Federal, mas não,
particularmente, da forma exposta, trazendo ao Governador Aécio
Nevês essa pecha, que não é correta e transparente. As suas
realizações e obras estão à vista do povo mineiro, pois seus
compromissos estão sendo cobrados e apresentados nesta Casa,
como o plano de carreira que aprovamos. E necessária uma reflexão,
no mínimo, antes mesmo de falar sobre com quem está realmente
sendo administrado, com seriedade e transparência.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a minha intenção não
era pedir a palavra pela ordem, porque o momento é inoportuno, mas
V. Exa. concedeu a palavra pela ordem a um determinado Deputado,
abrindo-se uma possibilidade que não deveria, já que há oradores
inscritos, cujo tempo deveria ser respeitado.

Em respeito a esses Deputados, não solicitarei a verificação do
quórum, pois a reunião poderia ser encerrada. Como há Deputados
inscritos, é bom respeitarmos a ordem dos trabalhos. Os Deputados
deveriam levantar questão de ordem em um momento mais oportuno.

Não responderei às questões levantadas agora, em respeito ao
tempo, mas alguns Deputados devem ter cuidado, ao cobrarem a
instalação de CPI, pois devemos debater a .fim de sabermos quais
deverão ser formadas. Está sendo cobrada uma que não foi aceita
pelo Congresso Nacional, havendo nesta Casa 13 que não foram
instaladas, algumas muito importantes. Ao falar dessa forma, a
pessoa tem de saber o valor real do debate que está sendo proposto.

Chamo a atenção para essa questão, a fim de mantermos calma, ao
procedermos a um debate, em vez de fazermos acusações falsas. O
que tem sido realizado no Ministério da Saúde é positivo. Foi
mandado apurar algo que, desde 1990, vinha ocorrendo. Passaram-se
vários Governos, sem que fossem apuradas as acusações, mesmo na
gestão do Ministro José Serra. O inquérito da Polícia Federal ainda
virá a público. E bom que esperemos por ele para sabermos o que
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houve de 1990 até os dias de hoje. Atualmente, está sendo
realizada a apuração. Um funcionário da confiança do Ministro foi
imediatamente demitido. A Polícia Federal, por ordem do próprio
Ministro e do Presidente da República, procederá às apurações de
fatos que têm ocorrido desde 1990. Infelizmente não se descobriu, no
passado, esse malefício, ou seja, cerca de R$2.000.000,00 de
prejuízo ao ano desde 1990. Felizmente se passou a apurar isso. E
preciso que a corrupção seja combatida. Há a vontade determinada
do Presidente da República de não conviver com a corrupção no
Brasil, como ocorria no passado. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
• Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Assembléia,
inicio conclamando todos os colegas a assinar o nosso requerimento
(a maioria já o assinou) propondo a criação de uma frente parlamentar
em apoio à cultura mineira.

É algo que pode até parecer redundante. Afinal de contas, tenho tido
a oportunidade de testemunhar que todos os nossos colegas
Deputados estão sensíveis à causa, haja vista que povo sem cultura é
povo sem alma. A cultura não é, como alguns equivocadamente
interpretam, o grau de conhecimento formal, de esclarecimento ou de
escolaridade. Sabemos o peso da cultura na formação de uma nação,
da nossa gente mineira e da nossa gente brasileira. Nos diversos
rincões e grotões deste Estado, temos um fantástico patrimônio
histórico e uma rica cultura linguística, seja na dança, seja na música,
seja nas artes de modo geral, , seja no jeito de viver e de ser do seu
povo, seja na alimentação. E verdade também que, por diversas
vezes, a cultura é tratada como apêndice da educação, do ponto de
vista das estruturas formais de governo. Até mesmo nesta Casa, ela
funciona como um braço da educação, na comissão permanente.
Percebemos a timidez dos recursos públicos destinados a essa área,
assim como as dificuldades dos artistas e das organizações que
mantêm vivo o folclore, o reisado e as artes populares e o desafio que
enfrentam para se manifestarem e se manterem atuantes. E preciso
que nos sensibilizemos diante disso.

Realizaremos, no mês de junho, o fórum mineiro da cultura, parceria
desta Casa com a Secretaria de Estado da Cultura. A criação de uma
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frente parlamentar será uma oportunidade para que todos os
Deputados e Deputadás se envolvam nessa causa. Quem sabe assim
possamos ter condição orçamentária melhor e revisão da lei estadual
de incentivo à cultura, o que abriria possibilidades para artistas que
esperam a primeira oportunidade para lançar um livro, um CD, uma
peça de teatro ou uma exposição de artes plásticas, ou ainda para
aquele grupo de reisado ou aquele outro que desenvolve várias
atividades no interior, ligadas às tradições locais? E importante que
tenham a oportunidade de receber o apoio público de maneira
legítima. E com esse propósito que esperamos contar com o apoio de
V. Exas.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Deputado
Domingos Sávio. Parabenizo-o por seu pronunciamento. Também
assinei o documento com essa proposta. V. Exa. traz a esta Casa
uma reflexão muito importante. Em primeiro lugar, pelo seminário, e
em segundo lugar, pela criação dessa frente parlamentar em defesa
da cultura. Não faz muito tempo, por iniciativa da Deputada Maria
Olívia, esta Casa aprovou a lei do Fundo do Patrimônio do Estado de
Minas Gerais - FUNPAT. Parabenizo novamente essa parlamentar,
que, com sua visão extraordinária, buscou, com esse projeto de lei já
regulamentado pelo Governador, garantir recursos para o patrimônio
histórico, cultural e artístico deste imenso torrão que é Minas Gerais.
Agora, V. Exa. faz uma reflexão mais detalhada, para que possamos
ter, por meio do IEPHA, do IPHAN, da Secretaria da Cultura e de
todas as pessoas envolvidas com esse segmento... Tudo isso é muito
importante, Deputado Domingos Sávio. Há poucos dias, foi aberto o
prazo de inscrição para que indústrias e municípios mineiros possam
fazer parte do FUNPAT, com o objetivo de garantir recursos para
instituições e, particularmente, para que órgãos possam ter sua
cultura, sua congada e sua banda de música. Essa verba pode
garantir suas gestões.

Mas, lamentavelmente, estive na Secretaria e vi que a ação não foi
divulgada. Muitos municípios não tiveram a oportunidade de conhecer
o projeto da Deputada Maria Olívia, de se inscrever no projeto, de
conhecer o pensamento do Dr. Elísio, nosso Presidente do lEPRA.
Então, esse debate que V. Exa. trará é da mais alta importância,
levando-se em conta também que temos de conservar esse
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patrimônio que Minas hoje revela a todo o mundo, graças a sua
beleza e a sua reserva natural.

Nossa caríssima Deputada, autora do projeto, está aqui, e acredito
que ela deverá estar na linha de frente, porque elaborou uma estrutura
muito importante, fazendo, durante várias gestões em todo o Estado,
um grande trabalho para que seu projeto se tornasse realidade. Hoje,
já é lei regulamentada em Minas Gerais.

Parabéns a V. Exa.!
O Deputado Domingos Sávio* - Eu que agradeço a V. Exa.,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, um dos primeiros a subscrever
conosco, ao lado da Deputada Maria Olívia, que também foi co-autora
da proposição do seminário. Aproveito para render também uma
homenagem à Deputada Maria Olívia, uma batalhadora permanente
pelas causas do povo mineiro de um modo geral, e, em particular,
pelas nossas culturas, nosso patrimônio histórico, paisagístico e
cultural. Também ao companheiro Sidinho, da nossa querida São
João dei-Rei, berço da cultura mineira, a quem concedo, com muita
honra, um aparte.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco (em aparte)* - Obrigado,
Deputado Domingos Sávio, quero parabenizá-lo por essa iniciativa,
que mostra realmente sua preocupação com nossa cultura e nossa
arte.

Gostaria de fazer uma sugestão para essa roda de debates que,
provavelmente, irá acontecer daqui por diante sobre a questão do
acervo. Tomo a liberdade de citar, como exemplo, a nossa querida
São João dei-Rei, toda a nossa região. São João dei-Rei e aqüela
região das vertentes, principalmente o entorno da Estrada Real,
comprovado e catalogado, estão sendo ameaçados pelos piratas de
fazenda. Quanto à questão do acervo, que são nossos casarios,
nossas fazendas, casas antigas e monumentos históricos, para se ter
uma idéia, estão vendendo fazendas inteiras, fazendas tradicionais de
Minas Gerais, para outros Estados, principalmente para o Estado de
São Paulo, a preço de ouro. Na minha região, várias fazendas foram
vendidas para fazendeiros de São Paulo. Estamos perdendo nosso
patrimônio, e isso nos preocupa porque desenvolvemos o projeto da
Estrada Real baseados na história do caminho percorrido pela Família
Real, e estão destruindo a nossa história.
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Tomo a liberdade de sugerir a V. Exa. que também seja

discutido nosso acervo nas mesas de debates que irão acontecer no
futuro. Se perdemos as fazendas, podemos ter comprometido não só
o programa da Estrada Real, como também a história de São João
dei-Rei, de Minas Gerais e do Brasil. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio* - Agradeço ao nobre companheiro
Sidinho do Ferrotaco. Sabemos da importância desse testemunho que
ele traz, até a título de esclarecimento daqueles que nos acompanham
pela TV Assembléia. Se entendi bem a preocupação do Deputado,
com a qual comungo, o grande problema é que, quando se fala em
venda das fazendas, refere-se à venda dos casarios, que às vezes
são demolidos para aproveitamento das peças, do madeirame e de
adornos que são transferidos para outros locais. Quando a
propriedade em si é incorporada no patrimônio, desde que o
fazendeiro tenha compromisso com a preservação do patrimônio
histórico, é um processo natural, e a valorização é até um incentivo
para que as pessoas continuem cuidando bem desse patrimônio.
Talvez, a grande solução seja uma legislação que faça também o
tombamento, respeitando o direito de propriedade, mas garantindo a
preservação histórica desses verdadeiros patrimônios da humanidade.

Nós, do Campo das Vertentes, sabemos o quanto é importante o
tratamento especial dispensado à Estrada Real. Com certeza, haverá
um fórum de debates sobre o patrimônio histórico paisagístico e
cultural e o Deputado Sidinho do Ferrotaco - uma revelação nesta
Casa -, seguramente prestará grande contribuição.

Além do empenho em relação à cultura, não podemos deixar de dar
o testemunho a favor do Governador Aécio Neves, por sua luta para
organizar o Estado, o que já é uma ação de grande importância, tendo
em vista as dividas, os déficits e a desmotivação dos servidores.
Enfrenta essa ação com coragem e competência, caminhando para
zerar o déficit das finanças públicas e equilibrando, de forma
responsável, a administração pública. Ontem aprovamos, em V turno,
o plano de carreira dos servidores da educação e esperamos que,
além disso, os outros servidores consigam melhoria salarial e
crescimento profissional.

O Estado de Minas Gerais torna-se palco de algo que não se via há
muitos anos: obras consistentes para melhorar a qualidade de vida da
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população. Para Divinópolis, cobramos do Governador recursos
para o Projeto SOMMA, financiados pelo BDMG. Apesar de terem
sido comprometidos no Governo passado, não houve destinação de
um único centavo. Alguns perguntaram: se o Deputado Domingos
Sávio não é partidário do Prefeito Municipal, qual a sua posição?
Intercedemos no BDMG e no Estado, que, com política responsável
de não olhar a questão partidária, mas o interesse da comunidade, a
seriedade do trato às coisas públicas, vem atendendo ao povo de
Divinópolis, por intermédio da pessoa do Deputado que representa
essa querida cidade, de onde fui Prefeito. Foram liberados milhões de
reais que possibilitaram a pavimentação de itinerários de ônibus e da
Av. Divino Espírito Santo e a construção da Ponte do Manuel Valinho.
E bom que tenhamos a tranqüilidade de dizer isso, pois, em se
tratando de um Prefeito da Situação, poderão dizer que é a Prefeitura
que está fazendo a obra.

As placas do BDMG e do Governo Estadual mostram que o
Governador Aécio Neves implementa ação suprapartidária e que nós,
Deputados, estamos fazendo algo que não acontecia. Fui Prefeito, e o
Governo mudou. Havia recursos contratados no Projeto SOMMA, dos
quais se cortaram R$5.000.000,00, a serem liberados nos dois últimos
anos do meu mandato. Como se cortou o convênio para terminar o
pronto-socorro, precisei fazê-lo com os recursos do município,
sacrificando outras obras. Graças a Deus tive a oportunidade de
retribuir, não diria com a outra face. Entretanto, se fosse necessário,
teríamos um gesto de humildade, embora não tenhamos tanta
grandeza. Procurei retribuir mostrando que é possível praticarmos
uma política diferente; que é possível haver um adversário na
Prefeitura e mostrar a Divinópolis que, em vez de ser adversário, o
povo é nosso companheiro. Causa-nos alegria termos conseguido a
liberação de recursos para a pavimentação de itinerários de ônibus e
obras de saneamento básico, como a ligação pluvial ao lado do
Divishopping, na JK, com recursos financiados pelo BDMG.

Ontem a Deputada Maria Olfvia, em desabafo, mostrou-se alegre
com o reinício da obra de asfaltamento da BR-262 a São Roque de
Minas, paralisada em Governo anterior, talvez por retaliação política.
Aproveitei para ressaltar a luta do Deputado Rêmolo Aloise, um
grande batalhador para que a obra fosse reiniciada. Estivemos no



uoo
local ao lado da Deputada Maria Olivia e do Secretário de Obras.

Lá vimos o início de Lima obra, o asfalto ligando a BR-262 a Leandro
Ferreira, solicitada por nós e por tantos outros, que não está sendo
realizada por causa do pedido de 'a" ou "b", mas pela competência do
Governador Aécio Neves. Leandro Ferreira é uma cidade querida por
todos, terra do nosso saudoso Pe. Libério, venerado como guia
espiritual, como um santo, pela vida que teve. Com certeza, é nessa
direção que o Governador Aécio Neves continuará trabalhando e
contando com o nosso apoio. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputadas,

Deputados, novamente relatarei um tato importante. Ontem, por
iniciativa do Bloco PT-PCdoB, protocolamos nesta Casa um
requerimento de repúdio ao Projeto de Lei n° 284/2003, do Senador
César Borges, do PFL. Esse projeto possibilitava impunidade aos
políticos que compram votos, pois somente depois do processo
transitado em julgado é que se poderia cassar o seu mandato.

A Lei n° 9.840, de . 1999, permite a cassação do registro de
candidaturas e até a cassação do diploma dos eleitos, desde que
comprovada a compra de votos, não sendo necessário que o
processo tenha sido transitado em julgado. Falamos sobre isso no
programa Visão Parlamentar. Mencionamos o importante papel da
CNBB e da OAB nacional e também da mobilização e do apoio do
movimento Fé e Política, da Diocese de Belo Horizonte, assim como
do projeto Construir Esperança, da Pastoral, pressionando
positivamente o Congresso Nacional para que o projeto não fosse
aprovado.

Logo após nossa participação no programa Visão Parlamentar, da
TV Assembléia, recebemos a notícia de que o Senador César Borges
teria retirado - como aconteceu de fato - o projeto de tramitação. Isso
ocorreu em conseqüência da mobilização do povo brasileiro, por meio
das suas entidades, sobretudo da CNBB e da OAB.

Portanto, parabenizo o povo brasileiro por essa conquista. Não
podemos permitir que a compra de votos coloque no poder pessoas
que não têm compromisso com os trabalhadores e com os excluídos,
que pensam apenas em interesses próprios e nos de pequenos
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grupos. Parabenizo também o movimento Fé e Política da nossa
Diocese, que criou um "site" e providenciou dois telefones para
mobilizar a população contra esse projeto de lei, que seria tão nefasto.

Ressalto a importância da Lei n° 9.840, de 1999, de iniciativa
popular, em que foram recolhidas mais de 1 milhão de assinaturas em
todo o País, propiciando a sua aprovação na Câmara dos Deputados.
Por causa dessa lei, muitos Prefeitos, Deputados e Vereadores foram
cassados, pois se comprovou a corrupção e a compra de votos. No
período eleitoral, com base na lei, criam-se vários comitês. A Lei n°
9.840 é uma das maiores conquistas dos brasileiros que anseiam por
justiça e ética no País, uma vez que a opinião pública registra sua
indignação e repudia os políticos que desprezam os valores éticos e
morais na condução dos seus mandatos.

Não podemos aceitar a generalização de que todos os políticos e
todas as políticas são corruptos, irresponsáveis e sem ética. Isso é
nefasto para a sociedade brasileira e não contribui para o avanço da
democracia. Devemos ter o controle social, conhecer os candidatos,
acompanhar as campanhas eleitorais e os mandatos, por meio dos
conselhos de mandatos e dos grupos e da imprensa séria, que publica
as informações verídicas. No Movimento Fé e Política, há grupos de
acompanhamento legislativo.

Não podemos permitir que políticos corruptos continuem no poder,
causando grande mal à sociedade brasileira. O espaço do poder deve
estar a serviço da vida, da dignidade e da construção da cidadania.
Devemos unir esforços e ter um parlamento forte, em que todos os
parlamentares realmente trabalhem em benefício do bem comum, das
prioridades, que devem ser estabelecidas, e da maioria da população,
que deve ser ouvida.

A democracia representativa deve avançar para uma democracia
direta. Dessa forma, a sociedade poderá acompanhar, sugerir,
questionar e apoiar os seus representantes nos pontos que realmente
a favoreçam e a tornem justa, fraterna e igualitária. Esse é um sonho
possível de ser realizado, e isso depende de cada um de nós.
Devemos fazer a nossa parte e unir esforços por meio dos princípios
partidários, dos blocos que possuem o mesmo projeto de
transformação, dos parlamentares que comungam com essas idéias e
esse sonho de transformação, para que o nosso País, de fato,
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responda aos anseios do povo brasileiro.

O processo de fiscalização está ocorrendo no Ministério da Saúde a
pedido do próprio Ministro da Saúde. Mais uma vez registro: essa
investigação sobre corrupção na saúde está sendo realizada a pedido
do Ministro da Saúde, e esse é um problema que se vem arrastando
há mais de dez anos. Não podemos de maneira alguma permitir que o
joguem em cima do Governo Lula. Pelo contrário, o Governo Federal
é quem solicitou essa investigação. Desejamos que os culpados
sejam punidos e que cada centavo do recurso para a saúde seja
investido para o bem do povo brasileiro. Aliás, recurso escasso para
as suas necessidades. Muito obrigada.

2' Parte (Ordem do Dia)
P Fase

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

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

Decisão da Presidência
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o

Projeto de Lei n° 1.538/2004, de autoria do Governador do Estado,
passe a tramitar nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno, mantida a distribuição às Comisões de Justiça e de
Administração Pública.

Mesa da Assembléia, 20 de maio de 2004.
Dilzon Meio, 3°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para, no Prazo de 60 dias, Estudar a Situação da
Fruticultura em Nosso Estado, bem como Criar Soluções e Melhores
Possibilidades para a Sua Expansão e o Seu Desenvolvimento,
doravante denominada Comissão Especial da Fruticultura. Pelo
BPSP: efetivos: Deputado Carlos Pimenta e , Deputada Ana Maria
Resende; suplentes - Deputados Wanderley Avila e Luiz Humberto
Carneiro; pelo Bloco PT-PCd0B: efetivo - Deputado Laudelíno
Augusto; suplente - Deputado Ricardo Duarte; pelo PL: efetivo -
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Deputado Roberto Ramos; suplente - Deputado Leonardo
Moreira; pelo PMDB: efetivo - Deputado Leonardo Quintão; suplente -
Deputado Gilberto Abramo. 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 nos 2.919 e 2.920/2004, da Comissão de
Administração Pública, 2.921/2004, da Comissão de Educação, 2.922
a 2.924/2004, da Comissão de Direitos Humanos, e 2.925/2004, da
Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 81 Reunião Ordinária da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 15' Legislatura, dos Requerimentos
n

os 2.83512004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.839/2004, do
Deputado Leonardo Moreira, e 2.846 e 2.847/2004, da Comissão de
Turismo; de Direitos Humanos - aprovação, na iia Reunião Ordinária
da 2a Sessão Legislativa Ordinária da 15a Legislatura, do
Requerimento n° 2.851/2004, da Deputada Ana Maria Resende; de
Educação - aprovação, na 8 a Reunião Ordinária da 2 Sessão
Legislativa Ordinária da 15a Legislatura, dos Requerimentos nos
2.854/2004, do Deputado Doutor Viana, e 2.856/2004, da Deputada
Vanessa Lucas; de Meio Ambiente - aprovação, na ga Reunião
Ordinária da 2a Sessão Legislativa Ordinária da WLegislatura, do
Projeto de Lei n° 1.477/2004, do Deputado Miguel Martini; de Política
Agropecuária (2) - aprovação, na 12 1 Reunião Ordinária da 2 Sessão
Legislativa Ordinária da 15  Legislatura, do Requerimento n°
2.868/2004, do Deputado Doutor Viana; e aprovação, na 2 1 Reunião
Extraordinária da 2 a Sessão Legislativa Ordinária da 15 Legislatura,
do Requerimento n° 2.803/2004, da Deputada Vanessa Lucas; e do
Trabalho - aprovação, na iia Reunião Ordinária da 2a Sessão
Legislativa Ordinária da 1 S Legislatura, dos Projetos de Lei nos
1.374/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.417 e 1.453/2004, do
Deputado Padre João, 1.449/2004, do Deputado Célio Moreira,
1.462/2004, do Deputado Chico Simões, e 1.463/2004, do Deputado

VAR
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Leonídio Bouças, e dos Requerimentos n°s 2.831/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.84512004, da Comissão de
Participação Popular (Ciente. Publique-se.); pelo Deputado Weliton
Prado, informando de sua ausência do País no período de 23 a
31/5/2004 (Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões.); e pela
Comissão Especial dos Aeroportos - informando do final dos seus
trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório
final:
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DOS AEROPORTOS

Esta Comissão Especial foi criada em decorrência de requerimento
apresentado pelo Deputado Fábio Avelar e aprovado em 5/11/2003,
nos termos do art. 111, inciso 1, c/c o art. 233, inciso XIV, do
Regimento Interno, para proceder a estudos sobre o estado de
conservação, funcionamento e possíveis adequações dos aeroportos
da Capital - o Aeroporto de Belo Horizonte - Pampulha e o Aeroporto
Internacional Tancredo Neves -, tendo recebido a denominação de
Comissão Especial dos Aeroportos.

Constituída a Comissão, foram eleitos o Deputado Alencar da
Silveira Jr., para Presidente, e o Deputado Célio Moreira, para Vice-
Presidente. Ela é integrada também pelos seguintes membros
efetivos: Deputado Fábio Avelar, designado como relator, e
Deputados Roberto Carvalho e Ivair Nogueira, sendo seus membros
suplentes os Deputados Djalma Diniz, Miguel Martini, André Quintão,
Dinis Pinheiro e Adalclever Lopes.

Os trabalhos da Comissão se iniciaram em 19/11/2003.
Introdução

No ano de 2003, foi divulgado pela imprensa que seriam aplicados
R$140.000.000,00 na ampliação das instalações e na melhoria do
terminal de passageiros do Aeroporto de Belo Horizonte - Pampulha.
Considerando ser uma aberração a proposta de se fazerem
investimentos vultosos em um aeroporto que suscita questionamentos
quanto à segurança e ao impacto ambiental - enquanto existe o
moderníssimo Aeroporto Internacional Tancredo Neves, ocioso e
passando por processo de rápida e irremediável degradação -, sem
estudos logísticos que os justificassem, o relator desta Comissão
Especial apresentou, em 22/10/2003, o requerimento para sua
criação.
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Inicialmente, torna-se indispensável expressar o agradecimento

especial da Comissão ao Governador Aécio Neves, ao Prefeito
Fernando Pimentel e à INFRAERO, que, através de decisão conjunta,
interromperam o processo de realização de obras no Aeroporto de
Belo Horizonte - Pampulha (nas quais seriam investidos
R$140.000.000,00), para que se aprofundassem as discussões nesta
Comissão sobre o assunto, com a participação dos vários segmentos
envolvidos. Isso ensejou a celebração do Termo de Convênio n°
00612004/0001, que possibilitará a implementação de obras
necessárias à revitalização do Aeroporto Internacional Tancredo
Neves.

Tampouco poderíamos deixar de expressar o nosso agradecimento
a todos os integrantes da Comissão Especial dos Aeroportos e ao
Deputado Doutor Viana, que, mesmo não sendo membro da
Comissão, participou ativamente de todas as audiências públicas, com
contribuições importantes para o desenvolvimento dos trabalhos.
Manifestamos, também, um agradecimento indispensável às
autoridades, às lideranças comunitárias, aos representantes dos
diversos segmentos e a todos aqueles que compareceram e
participaram espontaneamente das atividades, prestando a sua
contribuição voluntária .à realização deste trabalho.

Manifestamos o nosso reconhecimento pela dedicação, competência
e participação efetiva da nossa assessoria, através de seus
profissionais, cuja atuação possibilitou o bom andamento técnico das
reuniões, bem como o adequado registro documental das atividades e
decisões.

Por fim, acolhemos neste relatório a manifestação de profunda
gratidão do relator da matéria, Deputado Fábio Avelar, ao Presidente
desta Comissão Especial, Deputado Alencar da Silveira Jr., por tê-lo
escolhido para tal função, em se tratando de tão importante matéria. O
assunto tem sido de interesse desse Deputado desde época anterior à
própria inauguração do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
aspiração legítima da comunidade lagoa-santense, movida pelo
desejo de ver crescer o seu município a partir da implantação de tão
relevante empreendimento. O Deputado Fábio Avelar acompanhou a
concretização desse sonho ao lado do Prefeito de Lagoa Santa, seu
saudoso pai Lindouro Avelar, desde a fase inicial de projetos,

Mim
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passando pela construção e inauguração da obra. Lindouro
Avelar, já naquela época, reconhecia a sua importância estratégica
para o crescimento econômico, não só do município, mas de toda a
região. Por essa razão, todos acompanharam também o rápido
declínio do Aeroporto, que frustrou profundamente aqueles que
acreditaram e trabalharam por esse empreendimento.

A criação da Comissão Especial dos Aeroportos, a partir de
requerimento apresentado pelo Deputado Fábio Avelar, representou
uma extraordinária oportunidade para a retomada do assunto,
formulação de propostas e adoção de medidas visando à sua
revitalização. Para ele, portanto, a função de relator possibilitou a
participação como agente desse novo impulso para o soerguimento do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Lembramos, finalmente, que se encontram à disposição dos
interessados as notas taquigráficas relativas a todas as atividades
desenvolvidas pela Comissão Especial dos Aeroportos.

Considerações
Para o desenvolvimento do seu trabalho, a Comissão Especial dos

Aeroportos adotou, como critério básico e procedimento de análise,
ouvir os diversos segmentos envolvidos na questão do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves e do Aeroporto de Belo Horizonte -
Pampulha. Com essa finalidade, participaram das reuniões
representantes da INFRAERO, do DAC, da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, do Governo Estadual, do Governo Federal, da
sociedade civil, de associações de moradores, de lideranças
comunitárias, de sindicatos, de órgãos de classe, além de diversos
profissionais pertencentes a importantes entidades públicas e
privadas. Ressaltamos a presença dos Srs. Leandro Castro Pinheiro,
Diretor de Imprensa do Sindicato Nacional dos Aeroportuários; Renata
Afonso Xavier e Sérgio Alonso, representantes desse Sindicato; Luiz
Carlos Bromonshenkel, Conselheiro da Associação Comunitária dos
Bairros Aeroporto, Jaraguá e Adjacências, representando Edilson de
Almeida Júnior, Presidente da aludida Associação; Gustavo Mansur
Balsamão, Promotor; Gustavo de Goffredo, advogado da Associação
dos Moradores do Bairro Aeroporto; Ten.-Cel. Aviador Valdir
Rodrigues Alves, representante do Major-Brigadeiro Washington
Campos Machado, Diretor do DAC; Luiz Gustavo da Silva Schild,
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Superintendente de Logística de Carga; Tarcísio Mota Alexandre,
Gerente de Logística, representando Mário Jorge Fernandes de
Oliveira, Superintendente da INFRAERO em Minas Gerais; Major
Aviador Adriano Ferreira de Carvalho, aviador da Aeronáutica,
representando o Cel. José Euclides da Silva Gonçalves, Comandante
do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa; Cel. Carlos
Conrado Pinto Coelho, da Associação Comunitária dos Bairros
Aeroporto, Jaraguá e Adjacências; Suzana Andrade, da Associação
Ecológica Pró-Lagoa da Pampulha; Edilson de Almeida Júpiter, da
Associação Comunitária dos Bairros Aeroporto, Jaraguá, Santa Rita,
Dona Clara e Adjacências; Cel. Olavo Nogueira Dell; Rogério Siqueira,
representando a FAMOBI; Jadir Guilherme, Vereador à Câmara
Municipal de Lagoa Santa; Radamés Teixeira da Silva, professor da
UFMG; Major Engenheiro Rogério Benevides Carvalho, representando
o Major Brigadeiro do Ar Washington Carlos de Campos Machado,
Diretor-Geral do DAC; Luiz Araripe Macedo, Gerente de Engenharia
da INFRAERO; Will Wilson Furtado, Superintendente de Navegação
Aérea da INFRAERO, este representando Mário Jorge Fernandes de
Oliveira, Superintendente da INFRAERO em Minas Gerais;
Comandante José Afonso Assumpção, Presidente da Líder Táxi
Aéreo; Major Aviador Fernandes Benevides, representando o Cel.
José Euclides da Silva Gonçalves, Comandante do Parque de Material
Aeronáutico de Lagoa Santa; João Bosco Rodrigues e Maria Josefina
Cruz, da Nepal Agenda 21, de Venda Nova; Rogério Avelar,
empresário de Lagoa Santa; Eduardo Antônio Bernardo Santos,
Diretor Comercial da COTRAM de Lagoa Santa; Prof. Henrique
Campos; Antônio Costa e Geraldo Eustáquio Pereira, da Minas Táxi;
Antônio Alves da Silva, da Associação dos Moradores do Residencial
Sarandir - AMORES -; Lourenço Teixeira Cardoso, da Regional
Pampulha, pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Emanuel
Pacelli Azevedo, da Associação dos Moradores do Bairro Dona Clara;
Ester Fernando Peixoto, da INFRAERO; Frederico, da ALMG; Marco
Antônio Pereira, Presidente do Centro Social do Bairro Universitário;
Luzia Boechard de Menezes Parreira, Secretária do Centro Social do
Bairro Universitário; Ricardo Pires, do jornal "O Tempo"; Wagner
Antônio Soares, da INFRAERO; Roberto Luciano Portes Fagundes,
Secretário Adjunto da Secretaria do Turismo, representando o



1108
Secretário Herculano Anghinetti;	Major Brigadeiro-do-Ar
Allemander Pereira Filho, Chefe do Subdepartamento de Infra-
Estrutura do DAC - representando o Major Engenheiro Aviador
Washington Carlos de Campos Machado, Diretor-Geral do DAC; Sr.
Georges Janik, professor e executivo da Bolsa de Valores de Paris;
alunos da PUC, representados por Carolina Ramalho, aluna de
Turismo; Gilmar Alanis, Gerente Executivo da Plataforma de Logística
do Comércio Exterior, que representa Wilson Nélio Brumer, Secretário
de Estado de Desenvolvimento Econômico; Délcio Antônio Duarte,
Consultor Técnico Especializado da Prefeitura de Belo Horizonte,
representando Fernando da Mata Pimentel, Prefeito Municipal de Belo
Horizonte; Cláudio Figueiredo Salviano, Superintendente do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves; José Maurício Miranda Gomes, Diretor-
Financeiro da Associação Brasileira das Agências de Viagem -ABAV -

Stefano Rodrigues de Pinho Tavares, Felipe e Hudson, da Agência
Técnica de Negócios e Desenvolvimento Empresarial - ATENDE -
Eduardo José Queiroga de Deus, da Qualify Cargo Forwarder Ltda.;
Onamir Dias de Paiva, do jornal "Gazeta da Lagoinha"; Ronaldo C. B.
Dias, da CMD Global; Rogério Aquino Lopes, da PUC; Manoel
Jorgino, da Associação Comunitária do Bairro Aeroporto; Paulo
Roberto Delgado, cidadão de Lagoa Santa; Evaristo Garcia de Matos,
do Conselho Municipal de Saúde e morador de Venda Nova: Luzia,
também desse Conselho; Gentil Roberto dos Santos, Vice-Presidente
da Minas Táxi; Sr. Marcos Santana; Suzana Meinberg, engenheira
arquiteta, com especialização em urbanismo, profissional autônoma e
representando a Associação Comunitária do Bairro Jaraguá.

Na evolução dos debates, definiu-se como melhor opção para o
transporte aeroviário na Região Metropolitana de Belo Horizonte a
revitalização do Aeroporto Internacional Tancredo Neves e a
transformação do Aeroporto de Belo Horizonte - Pampulha em
aeroporto auxiliar.

Devem-se ressaltar, como fruto dos trabalhos desta Comissão, os
benefícios que a população da região Norte de Belo Horizonte, da
região metropolitana e dos municípios adjacentes terão no momento
em que se resolver o problema viário de acesso ao aeroporto. O
acesso será melhorado, com a conseqüente diminuição do tempo de
percurso dessas populações ao Centro de Belo Horizonte e vice-
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Destaques

Antes de passarmos às recomendações, gostaríamos de destacar
que, em decorrência da mobilização desta Comissão Especial,
ocorreram alguns fatos importantes, a saber:

- As quatro principais companhias aéreas manifestaram a
concordância, pela primeira vez, em documento apensado ao
processo, com o deslocamento dos vôos para o Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, desde que todos fossem transferidos
conjuntamente, sem existência de privilégio. Essa é uma vitória muito
importante desta Comissão, pois um dos grandes empecilhos para a
mudança eram as próprias companhias. Se há consenso, o avanço é
enorme.

II - Foi manifestado que é de interesse, até mesmo da Força Aérea,
ampliar as atividades do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa
Santa. A pista dessa unidade, por ficar no alto do morro, não tem
como ser ampliada e só serve para aeronaves de pequeno porte.
Portanto, a utilização de espaço e recursos do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves seria • benéfica para a ampliação dos serviços de
manutenção de aeronaves. A criação do aeroporto industrial, por sua
vez, atrairia a instalação de empresas da indústria aeronáutica para o
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, gerando economia e
propiciando a oferta de serviços com boa qualidade e com menor
preço. Sendo assim, incluímos nas recomendações o envio de ofício à
INFRAERO com a sugestão acima.

III - Assinatura do Termo de Convênio n° 006/2004/0001 celebrado
entre a INFRAERO, o Estado de Minas Gerais e o Município de Belo
Horizonte, com vistas à implantação de acesso expresso ao Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, ponto nodal para a sua revitalização,
reduzindo os tempos de deslocamento e propiciando maior conforto
aos passageiros. Tais medidas compreendem: a) o alargamento e a
reurbanização das Avenidas Antônio Carlos, D. Pedro 1 e Cristiano
Machado, esta até a sua interligação com a Rodovia Estadual MG-10;
b) conclusão das obras de duplicação e melhorias afins na Rodovia
Estadual MG-10; c) realização de obras complementares.

IV - A assinatura do Protocolo de Intenções n° 002/200410001,
celebrado entre a INFRAERO, o Estado de Minas Gerais e o
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Município de Belo Horizonte, com vistas à realização de obras e
serviços de engenharia para a modernização do terminal de
passageiros do Aeroporto de Belo Horizonte - Pampulha para maior
conforto e, principalmente, segurança dos usuários.

V - Recebimento de denúncia de que as obras do Aeroporto de Belo
Horizonte - Pampulha já estariam disponíveis para determinada
empreiteira.

Com a finalidade de formular recomendações,
princípio modificações focadas no atendimento
dentro dos aeroportos, no acesso a eles
descentralizado.

adotamos como
aos passageiros

no "check-in"

RECOMENDAÇÕES
- Revitalização do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,

transformando-o em aeroporto "hub", no qual se realizarão todas as
operações de linhas aéreas, com o conseqüente incremento do
tráfego aéreo na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o que
resultará, também, no crescimento do número de passageiros em
trânsito.

II - Encaminhamento, pela Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, ao Departamento de Aviação Civil - DAC - de ofício
solicitando que todas as linhas aéreas destinadas a esta Capital sejam
operadas no Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

III - Encaminhamento de solicitação à bancada federal eleita pelo
Estado de Minas Gerais para que esta envide esforços para incluir no
Plano Plurianual a construção do Anel Viário de Contorno Norte da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, interligando os Municípios de
Sabará, Santa Luzia, Lagoa Santa, Confins, Vespasiano, Ribeirão das
Neves, Contagem e Betim. O anel, cuja implantação foi recomendada
pela Comissão Especial do Anel Rodoviário, exercerá papel
importante na melhoria do acesso ao Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, com relação ao transporte de pessoas e cargas
provenientes da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do próprio
Estado, facilitando, em especial, a implementação do aeroporto
industrial no Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

IV - Execução da obra de asfaltamento da estrada Maravilhas-Santa
Luzia, em seus 3,8km, propiciando a ligação entre vários municípios
que margeiam a BR-381, sentido Vitória - Belo Horizonte, reduzindo o

rs
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percurso ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves em
aproximadamente 10km e, ainda, evitando os acessos
congestionados das Avenidas Cristiano Machado e Antônio Carlos.
V - • Envio de ofício ao Governador do Estado solicitando a

construção de obras complementares interligando a Rodovia MG-10 à
Estação do Metrô Vilarinho.

VI - Envio de ofício à Companhia Brasileira de Trens Urbanos -
CBTU -, solicitando estudos para, em médio prazo, estender o metrô
de Belo Horizonte da Estação Vilarinho até o Aeroporto Internacional
Tancredo Neves.

VII - Envio de ofício ao DAC e à INFRAERO solicitando a
implantação dos serviços de "check-in" remoto na Praça da Estação,
em Belo Horizonte, com a disponibilização de uma linha de ônibus
especial - Praça da Estação - Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, com embarque direto na aeronave.

VIII - Envio de ofício ao DAC e à INFRAERO solicitando implantação
dos serviços de "check-in" remoto na Estação do Metrô Vilarinho e
disponibilização de uma linha de ônibus especial Vilarinho - Aeroporto,
com embarque direto na aeronave.

IX - Envio de ofício à INFRAERO solicitando agilização das medidas
necessárias à efetivação e ao desenvolvimento do processo de
instalação do aeroporto industrial no Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, conforme amplamente discutido nas reuniões desta Comissão
Especial.

X - Envio de ofício à INFRAERO, com a sugestão de utilização de
espaços e recursos do Aeroporto Internacional Tancredo Neves pela
Força Aérea Brasileira, como forma de ampliar as atividades do
Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa

XI - Envio de ofício ao DAC solicitando a agilização da homologação
do Aeroporto de Belo Horizonte - Pampulha, com base na Portaria
1351/DAC, de 30/9/2003, publicada no diário oficial de 3/1012003, que
aprova o Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica n° 139
(RBHA - 139) - Certificado Operacional de Aeroportos. Essa
homologação deverá considerar o Aeroporto de Belo Horizonte -
Pampulha como aeroporto auxiliar.

XII - Criação, na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
de Grupo de Trabalho com representantes desta Casa e dos demais
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segmentos envolvidos para acompanhamento, fiscalização e
cobrança das providêhcias e sugestões apresentadas neste relatório
e, também, dos desdobramentos e da execução do Termo de
Convênio e do Protocolo de Intenções mencionados neste relatório.

XIII - Encaminhamento, por intermédio da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, de ofício ao Governador do Estado de Minas
Gerais solicitando que um dos representantes do Estado, que
comporão a Comissão Tripartite a que se refere a Cláusula Nona do
Termo de Convênio n° 006/2004/0001, seja indicado pelo Grupo de
Trabalho a que se refere o inciso XII destas recomendações.

XIV - Encaminhamento, por intermédio da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, de ofício ao Governador do Estado de Minas
Gerais solicitando que um dos representantes do Estado, que
participarão dos estudos para a elaboração do Termo de Convênio de
que dispõe o item 2.2 da Cláusula Segunda do Protocolo de Intenções
n° 002/2004/0001, seja indicado pelo Grupo de Trabalho a que se
refere o inciso XII destas recomendações.

XV - Encaminhamento, por intermédio da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, de ofício à INFRAERO, ao Governador do
Estado de Minas Gerais e ao Prefeito de Belo Horizonte, solicitando
que os estudos para elaboração do Termo de Convênio a que se
refere o Protocolo de Intenções mencionado no inciso anterior levem
em consideração as alterações do fluxo de vôos e de passageiros no
Aeroporto de Belo Horizonte - Pampulha decorrentes da revitalização
do Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Vale ressaltar que essa
importante idéia foi proposta pelo Presidente desta Comissão
Especial, Deputado Alencar da Silveira Jr.

XVI - Envio de ofício, acompanhado de cópia deste relatório, à
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas desta Casa
Legislativa, a quem compete, nos termos do art. 102, inciso XII,
alíneas "a" e "g", do Regimento Interno, dispor sobre a política
estadual de planejamento, gerenciamento, construção e manutenção
dos sistemas de transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário e
aeroiário e sobre assuntos atinentes a obras públicas, solicitando que
a Comissão tome todas as providências que entender convenientes
ou oportunas para implementação, execução, cobrança ou
fiscalização de propostas desta Comissão Especial.

rÀ
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XVII - Envio de ofício à Comissão de Transporte, Comunicação

e Obras Públicas desta Casa Legislativa solicitando que esta realize
audiência pública com as entidades representativas dos motoristas de
táxis para resolução dos conflitos de interesses apresentados em
reunião desta Comissão Especial.

XVIII - Análise, estudo da exeqüibilidade e, se for o caso,
viabilização, pelo Grupo de Trabalho a que se refere o inciso XII, das
importantes propostas encaminhadas a esta relatoria, apensas ao
processo, no nosso contexto democrático de auscultar a sociedade
civil, pelo Sindicato Nacional dos Aeroportuários, pelo seu Diretor,
Leandro Castro Pinheiro, que, em linhas gerais, entendemos
procedentes.

Conclusão
Esta Comissão considera que cumpriu o seu papel como fórum de

discussão e mobilização da sociedade civil e das entidades
representativas para a discussão do problema do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves. Acreditamos que nem o DAC nem a
INFRAERO nem as companhias aéreas devem decidir absolutamente
nada a portas fechadas, entre quatro paredes, sem ouvir as
demandas sociais. Antes de ser instalada esta Comissão Especial, já
tínhamos notícias, por meio da imprensa, do que seria feito na
Pampulha. Não podemos deixar de estranhar, como relator, que até
hoje o DAC desconheça esse projeto. Propusemos até mesmo
embargar aquelas obras, as quais, em decorrência das discussões,
foram paralisadas. Assim, esta Comissão Especial atingiu
plenamente, ou até mesmo ultrapassou, seus objetivos iniciais, visto
que conseguimos uma redefinição dos investimentos, com o aporte de
um volume bem maior de recursos do que o inicialmente previsto para
a nossa região, destinados à revitalização do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves. Tais projetos virão ao encontro do que foi debatido
aqui, o que não era cogitado, e servirão ainda para a realização de
melhoramentos no Aeroporto de Belo Horizonte - Pampulha.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2004.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Fábio Avelar, relator - Ivair

Nogueira.
- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do

Regimento Interno.

Mim
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Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VIII do art.
232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Paulo Piau
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 265/2003, e
Ricardo Duarte (2) solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de
Lei nos 1.515 e 1.593/2004 (Arquivem-se os projetos.); e, nos termos
do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento da
Deputada Jô Moraes solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei
n° 2.38712002.

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 segunda-feira, dia 24, às 8h30min e às 14 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 22a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 18/5/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): V Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento
dos Deputados Laudelino Augusto, Padre João, Ricardo Duarte e
outros; aprovação - Requerimento n° 2.44112004; aprovação com a
Emenda n° 1 - Requerimento n° 2.442/2004; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Questões de ordem - Requerimento n° 2.444/2004;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento n°
2.453/2004; aprovação - Requerimento n° 2.472/2004; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Discussão e Votação de Indicações:
indicação, feita pelo Governador do Estado, de nomes para comporem
o Conselho Estadual de Educação; requerimento da Deputada Jô
Moraes; aprovação do requerimento - 2a Fase: Discussão e Votação
de Proposições: Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro; aprovação
- Requerimento dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Rogério
Correia; aprovação - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.956; encerramento da discussão; discurso do
Deputado Paulo Piau; votação secreta; inexistência de quórum para
votação; questões de ordem; anulação da votação; renovação da
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votação secreta; manutenção - Discussão, em 1 turno, do Projeto
de Lei n° 1.466/2004; discurso do Deputado Antônio Júlio; não-
recebimento de emenda dos Deputados Rogério Correia e Ivair
Nogueira; encerramento da discussão; questão de ordem; leitura da
emenda; questão de ordem; discursos dos Deputados Weliton Prado e
Leonardo Quintão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação;
verificação de votação; inexistência de quórum para votação;
anulação da votação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.294/2003; encerramento da discussão - Questão de ordem -
Discussão, em l turno, do Projeto de Lei n°1.201/2003; discursos do
Deputado Antônio Júlio e da Deputada Manha Campos; encerramento
da discussão - 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 - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Anlen Santiago - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô
Moraes - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider
Moreira - Ohinto Godinho - 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 - Wanderley Ávila - Wehiton
Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h10min, a lista de

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

V Parte
Ata

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

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

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua P Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Laudelino Augusto,

Padre João, Ricardo Duarte e outros, solicitando seja constituída
comissão especial para, no prazo de 60 dias, estudar a situação da
fruticultura em nosso Estado. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento n° 2.441/2004, da Comissão do Trabalho, em que
solicita ao Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais cópia do
contrato firmado entre essa autarquia e a empresa GTech do Brasil. 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, aprovado o
Requerimento n°2.441/2004 com a Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 2.44212004, da Comissão de Saúde, em que
solicita informações ao Diretor do Hospital João Penido, de Juiz de
Fora, relativas à reportagem publicada no jornal "Tribuna de Minas",
na data que menciona, sobre perdas de órgãos doados para
transplantes. 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° 2.442/2004 na forma do
Substitutivo n° 1. Oficie-se.
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Questões de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, está na pauta para votação o Requerimento n°
2.444/2004, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita ao
Delegado de Polícia de Poços de Caldas cópia do inquérito policial
das investigações sobre o desvio de 84 mil sacas de café dos galpões
da cooperativa dos cafeicultores da referida cidade. De acordo com a
informação que recebemos, foi instalada uma CPI para cuidar
justamente desse assunto. Assim, acho que a votação desse
requerimento, neste momento, atropela a CPI.

Teremos duas situações: a Comissão de Segurança Pública solicita
documentos e a CPI também fica exigindo as mesmas informações.
Por isso, esse requerimento está fora de propósito neste momento, já
que foi instalada recentemente a CPI. Se a Comissão de Segurança
Pública ficar fazendo investigações e pedindo documentos, deixará de
ter sentido a CPI, pois duas comissões estarão trabalhando em cima
do mesmo assunto, que é polêmico e traz dificuldades para quem
sobre ele se debruçar.

Então, a minha questão de ordem é justamente essa: será que não
está fora de propósito esse requerimento da Comissão de Segurança
Pública que será votado a seguir?

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, apenas quero fazer
um esclarecimento ao Deputado Antônio Júlio, porque a questão que
levanta é pertinente.

Aprovamos esse requerimento na Comissão de Segurança Pública
antes da existência da CPI, que foi instalada recentemente e cuja
primeira reunião se realizará amanhã, às 9 horas, para designação de
Presidente e relator. Já o Presidente da Comissão de Segurança
Pública, Deputado Sargento Rodrigues, está colocando todo o
trabalho que foi realizado à disposição da CPI, repassando, portanto,
toda a investigação feita.

Assim, não existe atrito algum: sendo aprovado o requerimento, a
Comissão de Segurança Pública imediatamente repassará a
documentação à CPI. Além do mais, tanto eu quanto o Deputado
Sargento Rodrigues também fazemos parte da CPI.

O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.444/2004, da Comissão de
Segurança Pública, em que solicita ao Delegado de Polícia de Poços
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de Caldas cópia do inquérito policial das investigações sobre
desvio de 84 mil sacas de café dos galpões da Cooperativa dos
Cafeicultores dessa cidade. 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°
2.44412004 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 2.453/2004, do Deputado Padre João, em que
solicita informações ao Presidente do IPSEMG sobre a situação do
atendimento médico-odontológico nas cidades do interior de Minas
Gerais, uma vez que esses serviços foram suspensos no início 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° 2.472/2004, da Comissão de Saúde, em que
solicita ao Secretário da Saúde informações sobre o quadro de
pessoal das cinco Centrais Regionais de Notificação, Captação e
Doação de órgãos em Minas Gerais, sob a responsabilidade
operacional da FHEMIG. 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° 2.472/2004 na forma do
Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Discussão e Votação de Indicações
O Sr. Presidente - Indicação, feita pelo Governador do Estado, dos

nomes da Profa. Marinez Fulgêncio Murta e dos Profs. Paulo José de
Araújo, Stéfano Barra Gazzola, Miguel Augusto Gonçalves de Souza,
Cid Veloso, Fuad Haddad, Alexandre Magno Leão dos Santos e
Arthur Eugênio Quintão Gomes para comporem o Conselho Estadual
de Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação dos nomes.
Vem á Mesa requerimento da Deputada Jô Moraes solicitando o
adiamento da discussão da indicação. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado.
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2 Fase

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dinis

Pinheiro socilitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei n° 1.075/2003 seja apreciado em último lugar entre as
matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento dos Deputados Alberto Pinto Coelho e
Rogério Correia solicitando a inversão da pauta da presente reunião,
de forma que os Projetos de Lei n

o
s 1.466/2004 e 1.294 e 1.201/2003

sejam apreciados logo após o Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.956, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.956, que dispõe sobre a Política Estadual de Apoio ao
Cooperativismo. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os
arts. 222 e 255 do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados
que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem
rejeitá-lo, "não". Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, gostaria de dar uma
explicação em nome da Frente Parlamentar do Cooperativismo.

Na verdade, o veto do Sr. Governador foi oposto por falta de
maturidade desses dois assuntos que constam no projeto original da
lei do cooperativismo. Tomamos a decisão de continuar com esses
dois assuntos juntamente com a Organização das Cooperativas de
Minas. O Estado, com receio de perder alguma receita, tomou essa
precaução. Admitimos que o veto seja necessário neste momento
para que o processo amadureça. Há um acordo geral, mas a lei
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central do cooperativismo foi sancionada e, com certeza, trará
bons frutos para b desenvolvimento e a organização do
cooperativismo do Estado.

Solicito aos companheiros que votem pela manutenção do veto do
Governador neste caso, para posterior discussão.

O Sr. Presidente - A Presidência vai dar início ao processo de
votação, por isso solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem
os seus lugares. Em votação, o veto.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 37 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação.
Questões de Ordem

O Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente, não consegui registrar
meu voto. Gostaria que V. Exa. repetisse a votação.

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que
repita a votação, porque muitos de nós não conseguimos votar a
tempo.

O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, também não consegui
votar.

O Sr. Presidente - A Presidência torna sem efeito a votação do veto
em apreço e vai renová-la; por isso solicita às Deputadas e aos
Deputados que tomem seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana
Maria Resende - André Quintão - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos
Pimenta - Chico Simões - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Ermano Batista - Fahim Sawan - Pastor
George - Irani Barbosa - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto
Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Marlini - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Wanderley Ávila - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados. Votaram "não" 5
Deputados. Houve 2 votos em branco, totalizando 41 votos. Está,
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portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de
Lei n° 15.956. Oficie-sé ao Governador do Estado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.466/2004, do
Governador do Estado, que cria e disciplina o Programa de
Pagamento Incentivado de Débitos para com a Fazenda Pública do
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Defesa do
Consumidor e do Trabalho opinam pela aprovação do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com as Emendas nos 1 a 10, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados. Estamos analisando um projeto que cria e disciplina o
Programa de Pagamento Incentivado de Débitos para com a Fazenda
Pública do Estado de Minas Gerais. E uma grande inovação do
Governo do Estado. Resolverá todos os seus problemas financeiros.
Por isso, precisamos aprová-lo. Pelo que foi vendido para a
população, é um projeto revolucionário da Secretaria da Fazenda, que
agora mudou seu discurso. Como disse na reunião realizada hoje, à
tarde, camelô agora é chamado de empreendedor. Essas mudanças
são importantíssimas.

Esse é um projeto de anistia, de que sou defensor. Por isso, não
estou falando contra ele. Estou apenas criticando-o, porque, em vez
de dizerem que darão desconto, criaram o tal bônus. Realmente,
existe uma diferença muito grande entre bônus e desconto. Parece
que existe intenção de camuflar uma anistia, .que poderia ser clara e
teria a nossa defesa. Mas esse projeto possui algumas coisas
obscuras. Por exemplo, digamos que determinado empresário
negociou com a Secretaria da Fazenda. O Governo negociará o
crédito com o setor bancário, que irá cobrar do contribuinte. Isso está
causando algumas dúvidas. Sabemos que o setor financeiro possui
uma goela sem tamanho. Talvez esteja aí o grande pulo do gato.
Estão vendendo ao Governador Aécio Neves a idéia de que esse
projeto resolverá os problemas financeiros do Estado. Talvez farão o
tal de macaco, ou seja, alguém negociará, o Banco irá bancar, o
contribuinte não pagará, e o Governo terá de resgatar o título. Isso vai
acontecer. Já conhecemos essa história. Isso foi tentado no Governo
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passado. Disse aqui, desta tribuna, que não iriam arrecadar e não
fariam nenhum negócio, porque o contribuinte mineiro conhece bem a
Secretaria da Fazenda. Sabe que parecem oferecer alguma coisa,
mas na verdade existe algo por trás.

Esse parcelamento incentivado precisa ser revisto por esta Casa. Se
desejamos colaborar para que o Governo do Estado tenha êxito, esse
projeto precisa ser modificado. Não consigo entender o porquê de
incentivar aquele que não possui débitos para com a Fazenda Pública.
Se analisarmos, concluiremos que o contribuinte deve ficar
inadimplente para ter direito aos benefícios desse projeto.

Essas dúvidas não foram ainda esclarecidas pela Secretaria da
Fazenda nas duas discussões que tivemos.

Deputado Chico Rafael, V. Exa. estudou muito bem os projetos,
incluindo o outro, que foi anexado ao da Deputada Marília Campos,
que vai também aumentar em 25% a carga tributária. Estive lá ontem
discutindo, fazendo contas e concluí que é realidade.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
Deputadas e Deputados, esse projeto deve ter vindo em boa hora
para muita gente. A MBR, por exemplo, talvez até se enquadre nisso.
E uma das maiores inadimplentes do Estado. Deve só ao Estado
quase R$11.000.000,00. Como inadimplente, deve aproveitar este
momento para fazer o parcelamento. Isso, sem contar que está
atingindo todos os mananciais de água que abastecem Belo
Horizonte.

Como foi claro o processo de licenciamento, também deve ser claro
o projeto. O licenciamento foi publicado no sábado de carnaval.
Certamente o projeto será sancionado no sábado do próximo feriado.

O povo de Belo Horizonte foi atingido. Agora, está aí o camelô com
o nome mudado. Os comerciantes que trabalhavam na Av. Afonso
Pena, com seus impostos em dia, trabalhando na formalidade, não
serão valorizados, mas sim aqueles que dizem que entrarão para a
formalidade. Ora, se já estão na informalidade, continuarão na
informalidade. Isso é só 'marketing", é mentira, não arrecadarão nada
com isso.

Aproveito a oportunidade para suplicar ao Presidente desta Casa
que deixe a Assembléia Legislativa cumprir seu papel, instalando a
CPI da MBR, que, como já disse, além de colocar em risco a água de
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Belo Horizonte, é uma das maiores inadimplentes para com o
Estado.

Suplico mais uma vez, Sr. Presidente, que instale a CPI da MBR,
para que possamos apurar os fatos e o monopólio dos transportes de
minério. Está hoje instalada entre nós a maior ditadura do transporte
de minério, que encontrou uma forma de comprar todas as
mineradoras do Estado.

Solicitamos ao Presidente que o projeto seja olhado com mais
carinho e atenção, para que aquele que contribui regularmente para o
Estado não seja mais uma vez penalizado. Agradeço ao Deputado
Antônio Júlio pelo aparte.

O Deputado Antônio Júlio* - Alguém já deve ter ligado para o Danilo,
dizendo que estou fazendo obstrução. E bom que ele acompanhe pela
televisão, para não ter dúvida de que o que estou falando é o que o
Governo falou aqui, na exposição de motivos.

No item 5, diz o seguinte: "E necessário destacar que não se trata
de um projeto de lei tributária, mas sim de um projeto de lei
financeira.". Está escrito aqui, não estou inventando. "Não se discute a
qualidade do débito havido, seja em seu todo ou em parte".

Sempre defendemos que o Governo tenha flexibilidade para
negociar o débito. O projeto está bem esboçado, é inteligente em
algumas partes, mas levanto a questão sobre o resultado que terá
esse projeto, que é o que a FIEMG vendeu para o Governador.

Aqui diz que o projeto destina-se ao bom pagador, não se dirige ao
inadimplente renitente. Quem deve ao Estado é o inadimplente. Quem
está adiplente, não tem divida para com o Estado. E isso o que está
escrito aqui.

E isso que está escrito aqui. Não sou eu quem está falando isso.
Apenas estou levantando essa questão. Por que fazer um projeto para
atender ao adimplente? Vamos dar benefício ao adimplente, que terá
um bônus para descontar no seu ICMS corrente? Algumas dúvidas
precisam ser sanadas.

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Não sei se ouvi bem ou
se estou tendo dificuldade em interpretar o raciocínio de V. Exa. Mas
estou certo de que o Deputado Adalclever Lopes, com certeza, não
conseguiu acompanhar o raciocínio de V. Exa., que iniciou o seu
discurso dizendo que é a favor da anistia. O Deputado Adalclever
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Lopes a condenou dizendo que quem se beneficiará desse projeto
é a MBR, uma das principais devedoras do Estado.

V. Exa. disse também que a anistia mudou de nome, para bônus. E
totalmente o inverso, porque anistiar é beneficiar o inadimplente, o
mau pagador. E o estímulo à sonegação e o bônus é um prêmio ao
bom pagador e ao bom contribuinte. Não estou entendendo. A anistia
incentiva o mau pagador, a inadimplência e a sonegação. Enfim, é um
prêmio àquele que não se comporta bem na relação entre
comerciante e Estado. O bônus, não; é um prêmio, um estimulo a
manter-se adimplente com seus compromissos com o Estado. Trata-
se de um benefício ao bom pagador. E exatamente o contrário.
Entendo que se V. Exa. continuar com essa tese não está entendendo
o projeto, e o Deputado Adalclever Lopes, com certeza, não entendeu.

O Deputado Antônio Júlio* - Deputado Ermano Batista, estou
entendendo muito bem. Nos últimos dez dias, o Governo publicou
cinco versões sobre o déficit do Estado. Aí já começam as
desavenças. Estou dizendo isso porque V. Exa. disse muito bem. E o
que está escrito aqui e é o que estou questionando. O Governo está
falando em projeto para beneficiar o adimplerite, como V. Exa. disse.
Acho que as pessoas adimplentes não fazem mais do que a
obrigação. Sou comerciante e cada um tem de cumprir o seu papel.

Deputado Ermano Batista, estou questionando por que o Governo
colocou, no quadro sobre a situação financeira do Estado, que tem
créditos inscritos em dívida ativa de cerca de R$12.000.000.000,00. A
Secretaria da Fazenda não sabe quanto tem de crédito. Isso não é de
agora, já vem desde os ex-Governadores Eduardo Azeredo e Itamar
Franco.

Se discutirmos o assunto com cinco Secretários ou Subsecretários
do Estado cada um dará um valor. E se formos à Procuradoria,
teremos outro valor. A informação que temos é a de que seria em
torno de R$16.000.000.000,00, com mais de 200 mil processos.

Deputado Ermano Batista, se o projeto foi feito para o adimplente, a
Secretária da Fazenda não pode vender para o Governador Aécio
Neves a idéia de que haverá uma arrecadação de
R$1.000.000.000,00, porque o inadimplente não está sendo atingido.
Quando falamos de inadimplente, não estamos falando de sonegador,
porque há uma diferença entre os dois. Podemos dar um desconto de
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100% ao sonegador e mais 50% de desconto no principal, ele
pagará, mas, no dia seguinte, estará sonegando novamente.

A maioria das pessoas que devem ao Estado são inadimplentes por
dificuldades de mercado, de entendimento da legislação tributária do
Estado ou por excesso de fiscalização, que às vezes não aceita o
argumento do coitado do contribuinte, e ele é multado
impiedosamente, principalmente se o fiscal estiver de mau humor, se
for na segunda-feira e ele estiver de ressaca, se o time dele tiver
pedido ou se o contribuinte estiver com camisa que não agradou o
fiscal. E ele será multado por isso.

Não conseguimos nenhuma defesa para essas multas. Por isso, há
esse crédito excessivo que o Estado tem. Sou muito claro em minhas
posições. Quando defendo a anistia, defendo mesmo. Fomos muito
questionados por termos viabilizado o Governo Aécio por causa das
anistias corajosas que fizemos.

Felizmente, o Governo fala que está tentando recuperar um crédito
podre. Está escrito aqui. E o que defendemos. Como vai conseguir
inserir o inadimplente nesse processo, se não há um chamativo? E
para isso que estou tentando alertar a Secretaria da Fazenda e o
Governo. O inadimplente não vai à Secretaria da Fazenda porque o
projeto é bonitinho, porque todas as entidades assinaram. Ele não vai
confessar sua dívida porque, a partir da hora em que é inserido no
processo, renuncia a todos os direitos de questionar esse débito na
justiça.

E necessário refletir, Deputado Miguel Martini. Não tivemos a
oportunidade de fazer essa reflexão em um lugar fechado. Fui à
Secretaria, estivemos nas comissões, onde queríamos alertar o
Governo que o projeto é bastante interessante e até inteligente. Só
acho que não dará o resultado que está sendo vendido para o
Governador Aécio Neves e para a Secretaria de Planejamento, de que
haverá arrecadação, de que cumprirá seu papel de diminuir o déficit,
pelo menos por esse ano, para que possa dar ao Governador uma
pequena ajuda de caixa. Sabemos o que o Governador está
passando; deve estar angustiado para juntar dinheiro para pagar o
décimo-terceiro. Mas não com esse projeto. Deputado Miguel Martini,
acho que podemos contribuir para o sucesso do projeto. Repito que a
questão do bônus é até bastante interessante, porque a pessoa entra
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no programa. Mas não entrará, porque o bônus não é incentivo
suficiente. Não sei se a maioria sabe como funcionará. Acho que foi
bastante interessante, porque chama o devedor para parcelar. No
parcelamento, teria o desconto, que seria o bônus. Mas o bônus só
será compensado no final do pagamento. Descontam-se 20 ou 30%,
dependendo do prazo, mas a diferença será inserida no saldo
devedor. No final do pagamento, se tiver cumprido todas as
obrigações, livra-se do saldo devedor. E o que queremos discutir.

Em virtude da proximidade das eleições, acho que a maioria dos
Deputados ainda não teve tempo de analisar esse projeto sob essa
ótica.

Alerto, como alertei sobre o problema das taxas. Alertei que aquele
projeto, da forma que estava, em que o Governo não sabia qual era a
base de arrecadação, tinha tudo para dar errado, como deu. Talvez
amanhã possamos chamar os técnicos da Fazenda para discutir com
os Deputados que têm interesse, em uma sala fechada, sem essa
discussão pública, para vermos em que podemos avançar e como
podemos ajudar o Governo e até aproveitar o projeto. O que estou
falando é o que está escrito na exposição de motivos do Governo: que
o projeto não é tributário, mas financeiro. Minha preocupação é se o
setor bancário, se o setor financeiro será o mais beneficiado. E
necessário haver essa discussão, porque o Governo não agüenta
pagar as taxas bancárias da forma como sempre pagou. Como o
Governo é um bom pagador, as taxas são mais altas.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Agradeço o aparte.
Antônio Júlio, sinceramente, já testemunhei o envio a esta Casa de
vários projetos estimulando o pagamento, concedendo a anistia fiscal,
e participamos de todos eles. Muitas vezes, os resultados não são os
esperados. Previam uma arrecadação de alguns milhões de reais e,
ao final das ações, não se alcançava o efeito desejado. Pelo que pude
perceber quando participei da Comissão de Defesa do Consumidor e
do Contribuinte, o Governo está sendo absolutamente realista com
esse projeto. Existe uma dívida ativa em torno de
R$12.000.000.000,00. São dívidas históricas, muitas delas já
prescritas. E o Governo se contenta, porque, se isso acontecer,
acontecerá um reforço de caixa. Prefiro uma ação dessa natureza à
ação que a Secretaria da Fazenda está fazendo nos municípios,
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principalmente em Montes Claros, com uma verdadeira caça às
bruxas. Todo o comérdio está sendo alvo de uma campanha violenta.

Criou-se um verdadeiro pavor em Montes Claros. A Rede Record
levou ao ar uma reportagem muito bem feita. Entrei em contato com a
direção da Record, para que a reportagem fosse ao ar novamente.
Esse projeto atenderá ao Governo do Estado e aos interesses do
povo mineiro. Cria-se o bônus para aquele que paga em dia, o que é
justo. Os inadimplentes, muitas vezes, não pagam porque não podem.
Têm de optar por pagar os impostos ou os uniformes dos filhos, os
cadernos escolares e as despesas domésticas.

Há grande voracidade. Nossa carga tributária é a maior do mundo.
Esse projeto é bem-elaborado e teve tramitação normal nesta Casa,
passando pelas Comissões do Trabalho e de Defesa do Consumidor.
O projeto não está premiando o mau pagador, mas reconhecendo
suas dificuldades e fazendo com que ele se torne um contribuinte
adimplente, um comerciante dentro do sistema, saindo da
obscuridade. O projeto é importante.

Respeito as considerações de V. Exa., que não pode ser tachado de
querer obstruir o projeto. Historicamente, seus interesses sempre
foram nesse sentido. Sempre que isso ocorreu nesta Casa, V. Exa.
esteve presente, questionando e apresentando importantes sugestões
para aprimorar e aperfeiçoar os projetos. Estamos vivendo dois
momentos. O Governo está no caminho legal, encontrando soluções
de forma clara. As discussões devem ser travadas neste parlamento.
Estou preocupado com essas ações. O comércio de Montes Claros
está apavorado. Conversamos com setores do Governo e
perguntamos o porquê de tamanha voracidade em cima dos
comerciantes, principalmente os de Montes Claros. Não sei se isso
também ocorre em outros grandes centros. Todos os açougues e
casas de material de construção de Montes Claros receberam a visita
de fiscais. Historicamente, isso não ocorre. Quero explicações, para
que as possamos dar aos comerciantes daquela cidade.

Esse projeto é bem-elaborado. Teve seu tempo de tramitar
respeitado, e a discussão ocorreu aqui, local legítimo da discussão.
Esperamos que surta os efeitos necessários. Terá o apoio do
parlamento mineiro, premiará as pessoas que, historicamente,
contribuem para o Estado e reconhecerá as dificuldades dos
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inadimplentes, oferecendo-lhes uma oportunidade ímpar, preciosa
e valorosa, para que saldem suas dívidas com o Estado de Minas
Gerais.

O Deputado Antônio Júlio* - O projeto tem um caminho interessante.
Ele não atenderá aos anseios do Estado. Faço um desafio aos
Deputados: que o acompanhem para, daqui a seis meses, para ver se
deu resultado. Conheço um pouco de anistia e sei o que dá resultados
e o que não dá.

Não podemos fazer projeto para beneficiar apenas o adimplente. O
inadimplente não tem benefício para entrar no projeto. O Governo
deve arranjar um atrativo porque ninguém chegará ao Governo para
fazer uma denúncia espontânea de que deve ao Estado. Quem
conhece o contribuinte mineiro sabe que ele não fará isso, pois ele
espera uma anistia ampla daqui para a frente, tenta discutir na justiça
ou espera que o crédito seja prescrito. O projeto só beneficiará aquele
que for lá e se auto-denunciar, pois o sistema funciona assim, e não
porque o projeto funciona dessa forma.

O Deputado Alberto Pinto Coelho nos ajudou muitas vezes no
projeto da anistia, mas sempre fui questionado pela Secretaria de
Fazenda.

Esse projeto, aliás, não atinge a Lei de Responsabilidade Fiscal. E
isso que não estou entendendo. Lá na frente, falam que o projeto vai
atender aos bons pagadores; no entanto, o item 32 diz que o projeto
vai de encontro à Lei de Responsabilidade Fiscal, porque o Estado
está tentando recuperar um crédito que considera podre ou perdido. A
palavra "podre" está sempre presente nesses projetos, nesses
documentos do Governo, e também aqui está escrita.

Outro ponto em que avançou e que era discutido nesta Casa é a
criação de uma comissão permanente para discutir o crédito tributário,
o que acho importantíssimo, mas não da forma como foi definido aqui.
Pelo menos, avançou. E pelo menos também a Secretaria reconhece
que, quando a Assembléia quis ajudar o Governo na recuperação dos
créditos, não estávamos infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Portanto, Deputado Alberto Pinto Coelho, acho que estamos
precisando encontrar um mecanismo para chamar os inadimplentes,
que é exatamente o que quer o Estado. Aqui dizem que o projeto foi
feito para o adimplente, mas também dizem que estão atrás da
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inadimplência. Da forma como está, Deputado Miguel Martini, não
vai dar resultado. Digo isso com a maior convicção depois que estive
em uma reunião na Secretaria de Fazenda, Presidente Mauri Torres.
Estou querendo ajudar, mas não tenho como. Talvez seja o único
Deputado nesta Casa que briga para ajudar o Governador Aécio
Neves. Tenho de brigar para ajudar, para alertar, para dizer que está
errado, porque estou aqui há 14 anos debatendo esse tema e
conheço as dificuldades de tramitação dos processos na Secretaria de
Fazenda. Disse isso ao Governador Aécio Neves. No início do seu
Governo, disse-lhe que, se quisesse fazer um grande Governo - e
esperamos que o faça -, precisaria controlar a Secretaria de Fazenda.

O que o Deputado Carlos Pimenta está reclamando é o que cansei
de debater aqui, no ano passado, relativamente ao Projeto de Lei n°
821/2003. Disse que o Governo estava criando mecanismos para
pendurar o contribuinte no pau-de-arara, para fins de confissão.
Cansei de cantar essa pedra. Apresentamos 43 emendas ao projeto,
mas ele continuou ruim. Ele dá todos os instrumentos para a
Secretaria da Fazenda cometer alguns absurdos. E por isso que mais
de 200 mil processos estão tramitando na justiça e também
internamente naquela Secretaria.

O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte)* - Agradeço ao ilustre
Deputado Antônio Júlio. Em primeiro lugar, gostaria de enaltecer a
aplicação, a determinação e a contribuição permanente do Deputado
Antônio Júlio ao parlamento e a Minas Gerais com relação a matérias
tributárias.

O Deputado Antônio Júlio levanta dúvidas quanto à eficácia desse
projeto, que precisa de um aprimoramento. Reconhece que é bom,
que tem iniciativas que vão aperfeiçoar a relação entre o Fisco ou o
Estado e os contribuintes. O que teria a dizer é que esse projeto, na
realidade, foi construído com a participação efetiva de todos os
segmentos produtivos da sociedade, que apontaram todas as
mazelas. Pela visão deles, o Estado precisaria estar aberto para
construir alternativas para aqueles segmentos que, por vontades
alheias às dos empresários, por fatores exógenos à sua capacidade
de gestão na sua atividade específica, sofriam um abalo e ficavam
qualificados como inadimplentes. Então, esses atrativos estão sendo
oferecidos, de tal forma que possam fazer um chamamento para que
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se tornem adimplentes, estabelecendo, contudo, um limite para
que aqueles que estãã adimplentes não se sintam estimulados a cair
na inadimplência.

Temos um divisor de águas. Esse projeto se propõe exatamente a
isso. Tivemos a oportunidade de examinar esse projeto em várias
comissões, uma delas até por sua iniciativa, Deputado Antônio Júlio, a
Comissão de Defesa do Consumidor, em audiência pública, tanto para
esse quanto para o projeto denominado Simples Minas. Peço, então,
que aprovemos o projeto na forma como está.

O Governo está aberto a discussões, pois há um canal permanente
de diálogo. O Deputado Antônio Júlio é um prócer do PMDB, base
inconteste do Governo. Reafirmo o que foi dito ontem em reunião no
gabinete do Secretário do Governo, com a presença do Secretário da
Fazenda. O Governo estará aberto, até o último instante, para dialogar
com esta Casa, por iniciativa de parlamentar da Oposição ou da
Situação, para que os dois projetos representem avanço no
desenvolvimento econômico do Estado.

Espero que votemos o projeto da forma como chegou ao Plenário, e
que a discussão se finde apenas quando alcançarmos entendimentos
subseqüentes. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio* - Não estamos obstruindo, mas
discutindo com os Deputados. Na Casa, tramitam vários projetos
complicados, e as comissões têm trabalhado ativamente. Quando
aprovamos o Projeto de Lei n° 821 e o Deputado Carlos Pimenta
reclamou acerca da ação fiscal, autorizamos a Secretaria a realizar
ações com as quais.não concordamos. Informei ao Governador Aécio
Neves, que abortou ação equivocada da Secretaria da Fazenda, e
este atendeu ao meu pedido, pois esclareci que armavam uma ação
fiscal e que não haveria Governo que agüentasse essa revolução
municipal, se houvesse a fiscalização por nós autorizada.

Falo com bastante tranqüilidade que o projeto tem seus méritos.
Entretanto, não atingirá os objetivos visados pela Secretaria da
Fazenda, que informou ao Governador que haverá arrecadação, se
não modificarmos o projeto. Se não representar um atrativo para o
inadimplente, não haverá arrecadação. Conhecemos como funciona
esse processo. O projeto visa ao atendimento do inadimplente.
Segundo o art. 20, "O contribuinte de tributos estaduais que esteja com
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todos os seus débitos para com a Fazenda Pública do Estado de
Minas Gerais vencidos até 31/12/2003 devidamente pagos terá direito
a bônus cadastral". Não consigo entender. Talvez meu raciocínio
esteja fraco e, por ser do interior, não consiga entender a filosofia dos
técnicos da Fazenda, que querem escrever uma idéia e vender outra.

A Deputada Marília Campos (em aparte)* - Gostaria de pedir um
esclarecimento ao Deputado. Acompanhei a discussão e reconheço
que V. Exa. prestou grande contribuição. Entretanto, fiquei confusa
com a sua intervenção. Já que o senhor quer esclarecer e aprofundar
• debate, a meu ver, o Projeto de Lei n° 1.436, do Governador, diminui
• valor da dívida do inadimplente, principal atrativo para que ele
proponha ao Estado um parcelamento, e, ao final, propõe um bônus.
O senhor participou da primeira audiência, e debatemos os Projetos
de Lei n

o
s 1.436 e 1.201, de minha autoria.

O que o senhor propõe para atrair o inadimplente? Senti na proposta
do Governo que o atrativo seria a diminuição do valor global da dívida.

O Deputado Antônio Júlio* - Deputada Manha Campos, estou
bastante tranqüilo para dizer que esse é um projeto inteligente de
anistia. Não há atrativo para o inadimplente. A partir da hora da
inscrição no projeto, há confissão da dívida. Pela experiência que
temos nessa discussão, acho que essa idéia não está errada. O
contribuinte inadimplente precisa de um atrativo melhor, mas o projeto
é confuso. Para quem leu, traz mil pontos, 2 mil pontos, parece
milhagem de passagem aérea. Faço esse alerta ao Governo.

Ontem, recebi informação de algumas pessoas ligadas à Secretaria
da Fazenda de que o projeto não tem atrativo para o inadimplente.
Como disse, quiseram criar diploma para o adimplente. O bom
pagador vai receber um diploma e colocá-lo em um quadro. E daí? O
Estado precisa recuperar esse crédito de R$16.000.000.000,00, aqui
estão R$12.000.000.000,00. Na verdade, são mais de
R$16.000.000.000,00. Não vejo nesse projeto, da forma como está,
nenhum atrativo para recuperar esses créditos.

Acho, Deputado Alberto Bejani, que podemos fazer uma discussão e
contribuir com alguma coisa. Pela terceira, quarta, ou quinta vez alerto
a Secretaria da Fazenda. Nosso Presidente, Deputado Mauri Torres,
sabe que desde a época do Eduardo Azeredo, sempre faço este
alerta, porque tenho a visão de quem vai pagar. Mas eles fazem a
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coisa como se todo o mundo fosse pagar. E o caso do projeto do
Micro Geraes; estão achando que o camelô resolverá o problema do
Estado. Não consigo entender essa visão. Sou mais realista, talvez,
do que o rei. Por isso, às vezes, erro mais. Alerto porque acho que é
uma oportunidade de o Estado fazer caixa. A situação financeira é
ruim, a época é péssima, a situação dos empresários e contribuintes é
pior ainda; não é culpa do Aécio, não é culpa do Governo atual, mas
estamos vivendo uma crise. E a oportunidade de criarmos
mecanismos para que os inadimplentes possam cumprir sua
obrigação com o Estado, inclusive com bônus para ser liquidado no
final. Acho bastante interessante que isso seja inserido no projeto,
porque não há nenhum atrativo. Por isso não vejo resultado nesse
projeto. Agradeço ao Presidente a paciência de nos ouvir.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso 1 do art. 228 do

Regimento Interno, a seguinte emenda:
EMENDA N° AO PROJETO DE LEI N° 1.46612004

Acrescente-se, onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - Ficam revogados o inciso IV e o § 3 0 do art. 113, os § 20 e

30 do ml. 114, e os § 1° ao 80 do art. 115; bem como o item 2 da
tabela B do anexo 11 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.".

Sala das Reuniões, 29 de abril de 2004.
Rogério Correia - Ivair Nogueira.
• Sr. Presidente - Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a V. Exã. a

leitura da emenda não recebida.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à leitura da emenda não recebida.
O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê a emenda

publicada acima.).
Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Quero registrar minha discordância do
não-acatamento da emenda pela Presidência. No meu entender ela é
pertinente ao projeto. Pelo que pude entender, inclusive da fala do
Deputado Antônio Júlio e de diversos apartes feitos, o projeto tratará
do adimplente, dando a ele um bônus. Para o inadimplente escalonará
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a dívida. Essa é a compreensão que tive do projeto, conforme me
expôs com bastante clareza a Deputada Marília Campos.

Mas não se tem para com o cidadão comum, mesmo estando
adimplente, a menor compaixão, porque foi instituída a taxa de
incêndio, que estamos tentando revogar. Está na justiça. O
Governador cancelou uma parte, mas na outra está perdendo
liminares. Ao que tudo indica, é inconstitucional. Poderíamos resolver,
definitivamente, essa questão para o cidadão comum. Por isso eu e o
Deputado Ivair Nogueira, do PMDB, assinamos uma emenda de
liderança, propondo a extinção dessa taxa. Seria uma oportunidade de
esta Casa se redimir por havê-la aprovado. Afinal de contas, o próprio
Governador, diante do resultado negativo de sua proposta, não fez a
cobrança da taxa ao cidadão. Enviou a boleta. O resultado foi
péssimo, porque a taxa aprovada por esta Casa foi questionadíssima.
O Governador, simplesmente, disse que abriu mão de fazer a
cobrança. Ora, agiu assim porque o resultado político foi negativo e os
ônus seriam muito grandes para o Estado.

Esta Casa deveria extinguir a taxa. Infelizmente, o Presidente não
acatou a emenda apresentada pelo PT e pelo PMDB, que propõe a
sua extinção. Existe um projeto de lei, de autoria do Deputado Weliton
Prado, que está tramitando nesta Casa. Aproveito esta oportunidade
para solicitar aos Deputados que pensem a respeito, visto que o
Presidente julgou que este não é o local adequado para a realização
desse debate. Mas no projeto do Deputado Weliton Prado é possível
revogarmos a famigerada Taxa de Incêndio, que desejamos bem
distante do cidadão comum, dos comerciantes e dos industriais
mineiros.

Por meio desse projeto que está em pauta, o Governo tem a
expectativa de arrecadar cerca de R$2.000.000.000,00. Votaremos
favoravelmente, em V turno. O Deputado Antônio Júlio fez
observações importantes, que, se possível, devem ser levadas em
consieração no 20 turno. Votaremos favoravelmente para que o
Estado consiga essa arrecadação de R$2.000.000.000,00, embora
concorde com o Deputado Antônio Júlio que o Governo usa a mídia
para fazer grandes festas em torno de seus projetos, mas quando não
deseja pagar ao servidor público apresenta outro quadro. O Deputado
Antônio Júlio tem toda razão. No que diz respeito às questões
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orçamentárias e ao quadro real do Estado, o Governo nunca é
claro. Acredito que superestima o déficit, a fim de que não haja
reivindicações por parte dos servidores, mas doura a pílula para dizer
que o Estado terá uma arrecadação maior e que o orçamento será
melhorado. Precisa escolher como estão as finanças. Ninguém sabe,
na realidade, como estão. Por isso a Polícia Militar e os professores
estão se mobilizando.

Votaremos favoravelmente para que o Governo não continue
afirmando que não existe dinheiro, que o déficit é imenso. No nosso
entender, esse déficit é superestimado, e o quadro orçamentário não é
tão ruim. Na verdade, o Governador procura afugentar as
reivindicações da população de Minas. Para que não digam que não
estamos desejando resolver os problemas do Estado, e desde que o
projeto não apresente problemas, a exemplo dos apresentados pela
taxa de incêndio, votaremos favoravelmente, mas protestando por não
extinguirmos essa taxa.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Rogério
Correia que mantém a decisão de que a matéria não é pertinente ao
assunto. Trata-se de matéria vencida. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, o Projeto de Lei n°
1.466, do Governador do Estado, que cria e disciplina o programa de
pagamento incentivado de débitos para com a Fazenda Pública do
Estado de Minas Gerais, foi amplamente debatido e discutido pelo
Bloco PT-PCd013.

Saúdo a Deputada Marília Campos, que estudou profundamente
esse projeto e outro, a que, aliás, o projeto do Governador foi
anexado, sempre preocupada com as dificuldades por que passam os
pequenos e os microempresários mineiros. Minas Gerais tem das
maiores cargas tributárias do Brasil. Infelizmente, muitos empresários
não têm condição de pagar em dia seus tributos.

A esse projeto foi apresentada emenda pelo Líder do Bloco PT-
PCdoB, Deputado Rogério Correia, e pelo Líder do PMDB, Deputado
Ivair Nogueira. A emenda sugere a revogação da Taxa de Incêndio.

Considero importante a votação da matéria, com a emenda, porque,
se a emenda fosse aprovada, estaríamos dando ao Governador a
oportunidade de cumprir sua palavra. Em 21 de abril, o Governador
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anunciou para a população mineira que havia suspendido a
cobrança da Taxa de Incêndio para as residências. No dia seguinte,
deparamos com a notícia de que, ao invés de suspender, o
Governador havia apenas prorrogado o prazo de pagamento para até
29 de abril de 2005. A população teria, então, de pagar duas vezes.

O Governador havia prometido também devolver o dinheiro para as
pessoas físicas que têm residência e que haviam pago a Taxa de
Incêndio. Ele garantiu: "Vamos devolver o dinheiro para quem já
pagou este ano.". Foram as palavras do Governador. Está em todos
os jornais.

Agora, o Governador está numa situação muito difícil, porque, se
devolver, fere a Lei de Responsabilidade Fiscal e cai em crime de
improbidade administrativa. Por isso, seria importante a aprovação da
emenda ao Projeto de Lei n° 1.466, porque estaríamos dando ao
Governador a oportunidade legal de cumprir sua palavra. E o que
queremos é isso. Se o Governador prometeu que devolveria o
dinheiro, exigimos que devolva o dinheiro. Como? Pela legislação.
Não queremos que atropele a lei. A maneira mais fácil de se fazer isso
seria suspender, em •caráter definitivo, a cobrança da Taxa de
Incêndio. Seria uma forma de ele cumprir com sua palavra.

A Secretaria da Fazenda poderia fazer a devolução, e o Governador
não ficaria com o problemão que terá de enfrentar no próximo ano de
a população ter de pagar duas vezes a Taxa de Incêndio.

Estranha-nos a decisão do Governador de prorrogar o prazo
justamente em ano eleitoral. Já entramos com uma ADIN na justiça e
temos a esperança de a taxa ser considerada inconstitucional, por ser
mais um tributo que penaliza a população.

O projeto é importante, mas cabem-lhe emendas. O parlamento
precisa redimir-se em relação ao erro da criação da Taxa de Incêndio,
que tanto penaliza a população.

Encaminhamos para aprovação o Projeto de Lei n° 1.466/2004, no
intuito, inclusive, de colaborar com o Governo do Estado, para que
não passe uma imagem para toda a população e para todo o Pais de
que o Governador do Estado de Minas Gerais não cumpre a sua
palavra. Queremos colaborar para que o Estado possa desenvolver-se
cada vez mais, gerando emprego e renda.

O Presidente Lula estará na China, e teremos a possibilidade de
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investimentos no País da ordem de R$6.000.000.000,00. Minas
Gerais será um dos Estados mais beneficiados. Nosso papel é ajudar
o crescimento do nosso Estado. A partir do momento que o
Governador disse que iria devolver o dinheiro para as pessoas que já
pagaram a Taxa de Incêndio e não devolve, S. Exa. realmente está
faltando com a verdade. Não podemos permitir que isso aconteça, em
nome da população de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Leonardo Quintão.

O Deputado Leonardo Quintâo* - Sr. Presidente, a fala do Deputado
Antônio Júlio é pertinente neste momento de discussão. Acredito que
não estamos no momento de votar o Projeto de Lei n° 1 .466/2004,
devido à necessidade de maior discussão. Além do mais, o
Governador do Estado, sabiamente, foi para a China com o
Presidente Lula para trazer novos investimentos para o Estado,
investimentos necessários nas áreas de transporte e de ferrovias,
para acabar com o monopólio que está instalado no Estado no âmbito
do transporte ferroviário, como, por exemplo, no transporte de minério
de ferro.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, como ficará aquela empresa que
foi multada indevidamente e está questionando na justiça um débito
junto ao Estado? Por exemplo, em Governador Valadares, foram
feitas várias denúncias a respeito da maneira como a Fazenda
fiscalizava as empresas. E interessante salientar que os Fiscais não
vão a botequins ou às microempresas. Eles fiscalizam apenas os
grandes, porque acham que apenas estes é que têm dinheiro para
pagar grandes multas.

Em Governador Valadares, uma grande empresa, cujo nome não
citarei, senão o empresário sofrerá mais uma fiscalização predatória,
foi denunciada por um funcionário que saiu e queria vingar-se do seu
patrão. Então, disse que a empresa sonegava grande parte do ICMS.
Deputada Ana Maria, o fiscal simplesmente anotou a percentagem
denunciada e empregou-a retroativamente a cinco anos, aplicando
uma multa de R$7.000.000,00. Trata-se de um caso grave, mas casos
como esse acontecem também em Belo Horizonte, Betim, Contagem
e outras cidades.

Casos como esse me preocupam porque empresas como essa não
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irão aderir a esse projeto, uma vez que estão questionando o
débito na justiça. No dia em que assume o compromisso de parcelar
um débito, negociando com o Estado, ela automaticamente confessa
a sua divida e é obrigada a pagar todo o seu débito.

Como disse o Deputado Carlos Pimenta, acho também que,
infelizmente, por incoerência de alguns Fiscais da Fazenda, empresas
de Minas Gerais estão se sentindo acuadas, pressionadas e muitas
vezes com o desejo de ir para outros Estados, que têm uma
fiscalização correta e séria, como também a tem o Estado de Minas
Gerais. Infelizmente, os maus exemplos sobressaem entre os bons
exemplos que a Secretaria da Fazenda tem em seus quadros.

Precisamos rediscutir esse projeto aqui na Assembléia Legislativa.
Creio que hoje não é o melhor dia para votarmos essa matéria, porque
o Governador Aécio Neves está fora do País e não poderá discuti-ia
mais uma vez, devido aos investimentos que está procurando na
China e que são necessários para Minas Gerais.

Respondo também ao Deputado Weliton Prado, como base do
Governo. Se o Governador prometeu, vai devolver para o povo de
Minas Gerais, porque foi eleito pelo povo mineiro. Foi eleito em
primeiro turno e tem total respaldo da comunidade. O Governador
sentiu que não era o .melhor momento para a Taxa de Incêndio. A
Bancada do PMDB assumiu um projeto, juntamente com a Bancada
do PT, para acabar de vez com essa Taxa de Incêndio. O povo de
Minas não agüenta mais taxa e imposto. Temos de acabar com essas
taxas para que a economia de Minas Gerais, que, infelizmente, está
ficando atrás da média nacional, possa crescer novamente. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo painel eletrônico.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 33 Parlamentares. Portanto, não

há quórum para votação, mas o há para a discussão das demais
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matérias constantes na pauta. A Presidência torna sem efeito a
votação do projeto, salvo emendas.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.294/2003, do
Governador do Estado, que institui e estrutura das carreiras dos
Profissionais de Educação Básica do Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas nos 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Educação
opina pela aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 1 a 4,

apresentadas pela Comissão de Justiça. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as
Emendas nos 2 e 4, da Comissão de Justiça, e com as Emendas n os 5
a 14, que apresenta, e pela rejeição das Emendas n

o
s 1 e 3, da

Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com as Emendas n os 2 e 4, da Comissão
deJustiça, 5 a 14, da Comissão de Administração Pública, e Emenda
n° 15, que apresenta, e pela rejeição das Emendas n°5 1 e 3, da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, logo depois da votação

do Projeto de Lei n° 1.466, alguns dos Deputados se ausentaram do
Plenário; não há, portanto, quórum para a votação do Projeto de Lei n°
1.294/2003. Solicito que seja feita uma recomposição, porque não há
quórum para votação.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Antônio
Júlio que, conforme a verificação de votação, não há quórum para
votação, mas o há para a discussão das demais matérias constantes
na pauta.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.201/2003, da
Deputada Marília Campos, que consolida a legislação estadual que
dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de
Minas Gerais - Micro Geraes -, estabelece tratamento diferenciado e
simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de
desenvolvimento empresarial a elas aplicáveis e dá outras
providências. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir
parecer. A Comissão de Turismo opina pela aprovação do projeto na
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forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, sei que há um entendimento, mas não fomos
comunicados. Parece que o PMDB não faz parte da base de Governo.
Fica parecendo que estamos obstruindo, mas não é o caso. Sempre
lutamos por que os acordos sejam respeitados.

O Projeto de Lei n° 1.201, apensado ao Projeto de Lei n° 1.480,
consolida a legislação estadual que dispõe sobre o Micro Geraes.
Tenho os mesmos questionamentos. Tenho alertado que esse projeto
revoga o projeto que discutimos nesta Casa, por sinal com a ajuda do
Deputado Mauri Torres. Os projetos foram bem elaborados pelo
Deputado Mauro Lobo e bem examinados pelo Deputado Chico
Rafael. Fizemos grandes movimentos para discutir o Micro Geraes.
Estão tentando avançar, mas tenho algumas dúvidas. Os Deputados
que têm atividade econômica devem ficar atentos a esse projeto.

Estou dizendo com muita tranqüilidade que também nesse projeto,
na segunda faixa de isenção dos impostos, haverá um aumento de
25% na taxa de impostos dessas empresas. Faço esse alerta para
que depois o Governador não seja tachado de "Governador dos
impostos e taxas". Quando o Governo quis, no seu projeto original,
isentar aqueles que faturam até R$60.000,00, realmente o fez, mas,
para compensar essa isenção, teve de fazer um
contrabalanceamento. Estado algum abrirá mão de receita.

Dizem também que o projeto está incentivando a inserção do
camelô - até mudaram o seu nome - no mercado formal, o que é até
louvável, só que os camelôs terão de pagar R$47,00 de três em três
meses, e não vão pagar.

A Deputada Marília Campos (em aparte)* - Sr. Deputado, mais uma
vez quero entender melhor a contribuição que V. Exa. traz hoje a esta
reunião, em que discutimos o Projeto de Lei n° 1.201. Como é do seu
conhecimento, apresentei esse projeto no ano passado, e o Governo
enviou outro, que foi anexado ao meu.

O grande mérito desse debate é que esta Casa já discutiu uma
política que, de fato, incentivava e fortalecia a pequena e a média

MAR



1140
empresas, de iniciativa do Deputado Chico Rafael. O meu projeto
também tem esse mérito, e acredito que o projeto do Governador, que
foi anexado ao meu, também o tenha.

Mas V. Exa. disse que o projeto do Governador tem como centro
aumentar os tributos da pequena e da média empresas. Assim,
gostaria que especificasse onde, porque a minha compreensão é que,
em primeiro lugar, o Estado pode até perder receita.

Fizemos um levantamento, Sr. Deputado: existe uma redução da
carga tributária em torno de 40% do segmento da microempresa e da
pequena empresa, justamente porque se trabalha com a isenção de
quem tem faturamento de até R$5.000,00. E o que o Governo
procura, uma vez que perde na arrecadação da pequena e da média
empresas que faturam até R$5.000,00 por mês, é uma compensação
que aumente a base de arrecadação. Então, Deputado, não ocorre um
aumento de carga tributária, mas um aumento de base de
arrecadação.

Na minha opinião, esse projeto vem, sim, fortalecer a pequena e a
média empresa, uma vez que teremos em nosso Estado cerca de 180
mil empresas que não pagarão impostos, porque são beneficiadas por
essa faixa de isenção.

Além disso, Deputado, temos um processo de simplificação de
procedimento, que não é pequeno. Isso vai fortalecer a pequena e a
média empresa, porque hoje, para se entender como é o processo de
arrecadação, como é a política tributária no nosso Estado, temos de
contratar escritórios de contabilidade, que nos facilitem essa
compreensão.

Então, gostaria que o senhor especificasse melhor onde está a
divergência. Volto a repetir, Sr. Deputado: não tenho tanto
entendimento como o senhor, que já participou de outros debates em
outras legislaturas. Estou entrando agora nesse debate, mas entendo
que o projeto do Governo vem, e muito, fortalecer a pequena e a
média empresa em nosso Estado.

O Deputado Antônio Júlio* - Sra. Deputada Marília Campos, não
estou questionando o seu projeto, que é quase igual ao do Governo.
O que estou dizendo é que não vai dar o resultado que pretende.

Os que estão na faixa de quem fatura até R$100.000,00 terão um
aumento de 25% no valor de suas taxas. Essas contas foram feitas
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ontem, na Secretaria da Fazenda. Eles, aliás, estão revendo isso,
porque houve questionamento da União dos Varejistas, Presidente
Mauri Torres.

Mais uma vez, quero dar a minha contribuição. Acho que a
população não agüenta mais essa carga tributária. Falam que vão
aumentar a base, e a intenção é boa. Teoricamente, parece que isso
vai acontecer; mas não vai, Deputada Marília Campos, porque foram
isentados 180 mil. Aliás, eles nem sabem qual é o número exato. A
cada hora me deram um número diferente dos microempresários que
faturam até R$60.000,00 por ano, ou seja, R$5.000,00 por mês. Esses
ficarão isentos, mas a base de que estão falando, a que vai ser
aumentada para compensar essa isenção, é a dos camelôs.

Vocês pensam que camelô, "empreendedor autônomo" - expressão
bonita para tirar a pecha de camelô - irá se inscrever na Secretaria da
Fazenda e pagar R$40,00 de 90 em 90 dias? Precisará comprar nota
fiscal por 7 UPFMGs. Será que comprará sete notas fiscais e pagará
R$10,50? Será que, com isso, a base de arrecadação aumentará?
Isso funcionará na prática? Reconheço que haverá simplificação após
a implementação do projeto; entretanto, haverá aumento de carga
tributária para todo segmento da sociedade, principalmente para o
mais sacrificado.

Queremos ver como isso funcionará na prática. Ontem tive a
oportunidade de ir à Secretaria da Fazenda, onde permaneci durante
mais de duas horas. Na quinta-feira, fiz projeção dos cálculos,
conversei com contadores e chegamos à conclusão de que haverá
aumento. Na segunda faixa, se não houver produtos substituídos, se o
pequeno empresário comprar produtos com substituição tributária, não
haverá aumento da carga tributária. Mas, se comprar produtos que
não sejam da substituição tributária, haverá aumento. Sob esse
aspecto, o processo é bastante inteligente, pois retira do valor bruto
do faturamento as isenções concedidas pelo Estado, inclusive a
substituição tributária. O industrial de Nova Serrana será muito
sacrificado, já que compra quase todos os produtos com o imposto
destacado. Se os comprar com imposto diferido ou substituído, terá
lucro no desconto. Caso contrário, haverá aumento de arrecadação.

Poderíamos discutir amanhã e ouvir algumas pessoas. Não falarei
mais sobre esse assunto. Se o projeto fosse aprovado como chegou,
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daqui a 90 dias presenciaríamos a dificuldade que os dois projetos
acarretariam ao Governador Aécio Neves. Tenho tanta convicção
disso que, segundo o substitutivo, o projeto entrará em vigor somente
a partir de 1°/1/2005. Portanto, qual o motivo da correria? Por que não
aproveitamos o avanço? Tentaram simplificar fatos duvidosos.
Conheço bem a Secretaria da Fazenda: fala-se uma coisa, no
regulamento escreve-se outra e inviabiliza-se o coitado do Córrego do
Barro e do Onça do Pitangui.

A Deputada Marília Campos teve boa intenção. Não podemos
aumentar a carga tributária para nenhum segmento da sociedade. O
Governo fica desgastado, pois não há aumento na arrecadação.
Como se isentam empresas que pagavam de R$25,00 a R$35,00?
Isso é muito bonito, mas querem compensar essa isenção com a
arrecadação de impostos pagos pelo camelô e pela sacoleira. Torço
para não estar errado. A meu ver, essa base, que ainda não existe,
compensa a isentada.

Disse ao Secretário que a isenção foi um equívoco. O empresário
que abre um botequim de acordo com as formalidades sente-se
valorizado ao pagar impostos. Entretanto, houve incoerência do
Governo ao compensar a isenção com a arrecadação de impostos
pagos pelos camelôs. Preciso de explicações.

Há muitos fatos que não consigo entender. O Governador Eduardo
Azeredo sofreu imposição do Governo Federal para negociar, de
qualquer forma, a dívida de Minas. Nessa época, discutíamos a Lei
Kandir nesta Casa. Nós, juntamente com o PT, levantamos a questão
de que o Estado perderia R$540.000.000,00 com a Lei Kandir.
Fizemos coro com o PT. A resposta do Secretário de Estado da
Fazenda, Dr. João Heraldo, foi que tinha consciência de que o Estado
iria perder. Era um prejuízo para o Estado, mas era um grande
negócio.

A partir daquela época, tenho uma nova concepção da Secretaria da
Fazenda. Meu pai, com toda a sua modéstia, ensinou-me que negócio
bom é aquele que dá lucro. Se o Secretário diz que prejuízo é bom
negócio, isso me deixa irado para discutir esses projetos, porque eles
não têm a mesma visão que nós, de um Estado cobrador, que tenha
recursos para seus investimentos.

0 Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Estamos ouvindo
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atentamente seu pronunciamento, tanto quanto no que se refere o
projeto anterior, o Projeto de Lei n° 1.466, quanto a este. Entendemos
que nos dois houve um grande avanço. O prognóstico que faço é
diferente do seu. Sou mais otimista. Acho que são projetos que podem
trazer maior justiça fiscal, implicando também diminuição de
sonegação.

Em relação a esse projeto, tive oportunidade, quando da sua
votação na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, de
cumprimentar o relator, Deputado José Henrique, e a autora do
projeto, Deputada Marília Campos, pela proposta inovadora no
tocante ao objeto desses projetos, as microempresas e as pequenas
empresas, abrangendo também aquele segmento que está na
informalidade, que são os camelôs, os sacoleiros, etc.

O projeto fala da isenção para essa faixa, quando se tornarem
formais. Eles comprarão no mercado formal. E esse segmento que vai
pagar, mas ele estimula a sonegação, o contrabando e a pirataria.
Quando esse projeto estimula esses agentes comerciais informais,
está buscando o quê? Por que o camelô precisa vender contrabando?
Por que precisa vender produto falsificado e pirateado? Por que não
pode vender um bom produto? De boa fonte? O projeto deseja que a
população compre de camelôs produtos de que se saiba a origem.

Quantas vezes podemos ouvir um CD pirateado? Não é só a
questão do imposto, mas da corrente que alimenta e realimenta a
economia, obviamente cortada quando se pratica essa atividade
informal.

Qualquer projeto pode ser aperfeiçoado, seja de Deputado, seja do
Governo; vai recebendo emendas com vistas a cobrir alguma lacuna,
trazer uma contribuição que o torne melhor. Se ficarmos na discussão
"ad aeternun", se ele for aprovado hoje, amanhã surgirá alguma outra
proposta, ou alguma sugestão de emenda para funcionar melhor.

Acho que esse projeto foi bem discutido. Estamos ainda na
discussão no 1° turno. Ainda na tramitação normal nesta Casa, poderá
receber mais alguma contribuição.

Deputado, tenho todo o respeito às suas ponderações, ás suas
contribuições positivas para que os projetos sejam aperfeiçoados.

Sempre chegaremos ao ponto de fechamento. Creio que já
chegamos para o 1 o turno. Se V. Exa. julgar importante apresentar
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emendas, realizar discussões com técnicos da Secretaria da
Fazenda, estou entre aqueles que estariam dispostos a colaborar.
Mas isso deve ser feito no intervalo entre o 1° e  20 turnos, a fim de
que possamos dar andamento à nossa agenda. E importante que esta
Casa vote os projetos. Não estamos fazendo votações apressadas,
mas votando projetos que já foram bem discutidos e poderão ser
aperfeiçoados no intervalo do 1° para o 2° turno.

Faço essas ponderações, a fim de que encerremos a discussão e
votemos o projeto no 1 0 turno. As ampliações, modificações e
sugestões poderão ser feitas no 2 0 turno.

O Deputado Antônio Júlio* - Deputado Mauro Lobo, não estou
fazendo obstrução. Como já disse, esta é a oportunidade de
discutirmos o projeto. Amanhã, haverá a votação. Poderia ser votado
ainda hoje, se tivéssemos quórum. Não pode ser votado sem quórum,
porque modifica muito a situação dos contribuintes mineiros. Por isso
precisa de quórum qualificado, a fim de que não pairem nenhumas
dúvidas.

V. Exa. sabe que tenho sugerido uma participação mais ampla na
discussão desse projeto. V. Exa. é testemunha disso. Desde que ele
chegou a esta Casa, tenho dito que apresenta problemas. Mas
reconheço que não tivemos tempo para isso. O projeto tramitou
apenas com audiência pública, em que não avançamos muito, porque
as discussões ficaram apenas nas suas partes teórica e acadêmica, e
não em sua prática. Ao terminar a reunião, comentei que a audiência
pública estava muito bonita, mas desejava saber quais seriam os
resultados. Embora realizemos muitas audiências públicas, muitos
debates, grandes projetos são engavetados.

Estou desejando evoluir. Tenho a convicção do que estou dizendo.
V. Exa. contribuiu muito para o projeto da Taxa de Incêndio.

Inicialmente, o objetivo era cobrar a taxa somente da população de
Belo Horizonte. Levantamos a seguinte questão: como ficará a Região
Metropolitana? V. Exa., apesar de todos os problemas, avançou muito
no projeto, dando-lhe uma contribuição fantástica.

A teoria do Governo é a mesma. Enviou o projeto como se tivesse
uma base de arrecadação. Mas essa base é fictícia. Essa é a questão.
Estou desejando ajudar. Cheguei à conclusão de que desejam votar o
projeto como está. Não votarei, porque não concordo com ele.
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O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte)* - Agradeço-lhe

novamente esta oportúnidade. Faço coro com a observação do ilustre
Deputado Mauro Lobo de que V. Exa. se destaca como parlamentar
versado na questão tributária, relatando projetos importantes e
contribuindo significativamente para o aprimoramento das matérias de
iniciativa do Executivo.

Deputado Antônio Júlio, existe bastante receptividade do Governo
ao exame de contribuições, aspectos ou fatos novos, que aprimorem,
ampliem esse projeto, a exemplo do Minas em Dia. Solicito ao ilustre
Deputado que, em conjunto, e estou à disposição, formulemos e
apresentemos propostas concretas às comissões desta Casa.

Votado em 1° turno, volta à comissão de mérito, uma comissão
aplicada, que estuda as matérias em profundidade.

Ainda assim, numa linha de canal permanente de diálogo com o
Poder Executivo, podemos apreciar as novas contribuições.

Faço apelo veemente ao Deputado Antônio Júlio para que tenhamos
as contribuições formuladas de forma efetiva, para que possamos - e
este parlamento não tem faltado à sua contribuição para com a
sociedade mineira - apreciá-las e, se for o caso, incluí-ias, em 2°
turno, na comissão de mérito, ou ainda assim, em Plenário, por acordo
de Líderes, podendo destacar essas contribuições e aprimorar a
matéria, para que ela possa atingir seu objetivo.

O Deputado Antônio Júlio* - Caro Deputado Alberto Pinto Coelho,
esse é o nosso objetivo. Tenho dito que precisamos aprofundar a
discussão desse projeto.

Em momento algum, a Secretaria da Fazenda furtou-se a discuti-lo
comigo. Ontem, conversei por mais de duas horas com o autor do
projeto. Fiz-lhe questionamentos que o deixaram em dúvida, e ficamos
de nos encontrar aqui, amanhã, quarta-feira. O objetivo é sanar todas
as dúvidas.

Academicamente, o projeto é perfeito, mas na prática não
funcionará. E para isso que estou alertando.

Desde a época de Itamar Franco, votamos nesta Casa inúmeros
projetos oriundos da Secretaria da Fazenda que não tiveram
resultado. E sempre alertei que não dariam resultado, porque estamos
do lado daquele que paga. Sabemos muito bem dos interesses dos
contribuintes que querem pagar e dos que não querem pagar.
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Concedo aparte ao Deputado Chico Rafael, que esteve ausente

desta discussão até agora. Foi o grande mentor do Micro Geraes, que
representou um enorme avanço para o Estado. Solicitamos sua
participação também nessa discussão. V. Exa. tem conteúdo e
experiência - até mais que a minha - para contribuir com o Estado e
com o parlamento nesse projeto que versa sobre as microempresas.

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Caro colega de partido,
Deputado Antônio Júlio, estou acompanhando atentamente suas
ponderações a respeito da matéria.

O fato de pedir aparte não me coloca ausente nessa matéria.
Conhecemos um pouco a matéria e sabemos o que está acontecendo
com o projeto.

Foi questionado o que se está passando com o projeto, do ponto de
vista prático. O Secretário Fuad recebeu-nos há poucos dias, e, nesse
primeiro contato, pude constatar que o Secretário é um homem de
visão, é um homem de Estado, é um homem com posicionamentos
muito claros a respeito da questão tributária. Tivemos a oportunidade
de conversar sobre as mudanças que estão sendo implementadas.

Eu diria que há avanços importantes com respeito às pequenas
empresas e ás microempresas, sobretudo quando se elevam as faixas
de enquadramento para os portes das empresas; há avanços no que
diz respeito ao sistema de simplificação contábil, de documentos, a
ponto de os pequenos empresários poderem fazer sua própria
contabilidade pela Internet, por meio de um sistema que a Secretaria
da Fazenda colocará à disposição do contribuinte.

Mas há também retrocessos, que reputo importantes. O projeto
retira, por exemplo, os benefícios, os descontos, em razão do número
de funcionários que têm a pequena empresa e a microempresa. O
projeto que está sendo revogado estabelece que há descontos de
acordo com o número de empregados da empresa. E um forma de se
estimular o emprego e de se fazer com que as empresas tragam para
a formalidade os seus funcionários.

Há retrocesso. Por isso, no que diz respeito à diferença de alíquota,
essa é a grande questão, o calcanhar de Aquiles. O problema dos
nossos pequenos e macroempresárias é essa diferença de alíquota
que os prejudica. Ela sobrecarrega, tributando demasiadamente os
pequenos empresários que têm de buscar a mercadoria que

rÃ,
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comercializam e a matéria-prima de sua empresa fora das
fronteiras de Minas Gerais. No caso, eles são obrigado a recolher a
diferença de alíquota.

O principal problema é esse; o resto são pequenos acessórios.
Questionei o Secretário Fuad a respeito, porque S. Exa. defende que
as pequenas e as macroempresas sejam obrigadas a recolher
diferença de alíquota, já que, quando compram fora, o fazem pagando
12% de ICMS e vendem com 18% dentro do Estado.

Nosso questionamento é em vista das disposições de ordem
constitucional. As Constituições Federal e Estadual falam que as
pequenas e as microempresas precisam ter tratamento diferenciado, o
que não ocorre no momento em que o Estado tributa essas empresas
que são obrigadas a comprar fora das fronteiras de Minas porque aqui
não há matéria-prima nem produção de determinados produtos:
autopeças, construção civil e outros.

Há setores que se beneficiaram, como a indústria moveleira, que
conseguiu a redução da alíquota interna de 18% para 12%, e o setor
calçadista, que também conseguiu essa redução. No entanto, eles
não conseguem colocar o seu produto dentro do Estado de Minas,
porque o estabelecimento adquirente quer o crédito de 18%. Então,
ele busca lá fora. Essa matéria é complexa e de alta indagação, o que
poderia nos levar a passar o resto da noite e da madrugada discutindo
assuntos dessa natureza.

E necessário dar mesmo um tratamento diferenciado às pequenas e
as microempresas, por questão de justiça, de sobrevivência. Agora
estão criando essa figura do empreendedor autônomo, o que na
minha opinião é um retrocesso, porque na prática não funcionará. Na
sua grande maioria, não chamo esses cidadãos de camelôs, porque,
na verdade, são os "desempresários", ou seja, pessoas que perderam
a condição econômica de se estabelecerem e hoje são obrigadas a
ficar na rua, muitas vezes vendendo produtos que não são regulares
do ponto de vista fiscal e tributário.

Temos de ter uma reforma tributária em nível nacional, em que se
possa dar o mesmo tratamento em todos os Estados aos pequenos e
microempresários, de tal forma que se cumpra o preceito
constitucional de dar um tratamento justo para as pequenas e as
microempresas. Na forma como está hoje, cada Estado tenta defender

MO
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o seu quinhão, mas quem paga o pato é o pequeno contribuinte.

Essa é uma triste realidade. A reforma tributária que se discutiu no
ano passado, na verdade, não passou de um punhado de remendos,
que, do ponto de vista prático, não serviram para nada, principalmente
com relação às pequenas e às microempresas. Ao contrário,
aumentou os impostos, a exemplo da COFINS para empresas
prestadoras de serviço. Na área comercial, a COFINS foi de 3,5%
para 7%. Essa reforma tributária que era para ser justa, na verdade
aumentou os tributos dos nossos pequenos comerciantes e das
nossas pequenas empresas. Deputado Antônio Júlio, era essa a
contribuição que queria dar à Casa, à título de reflexão. Não somos
donos da verdade; queremos participar e discutir, para que juntos
consigamos um mecanismo para aprovar uma lei que minimize os
efeitos trágicos de uma legislação perversa, que sacrifica os pequenos
e os microcomerciantes. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio* - Encerro minha participação dizendo a
nosso Líder, Deputado Alberto Pinto Coelho, que se atrapalhei os
acordos foi sem nenhuma intenção. Não sabíamos do acordo para
que o projeto fosse votado hoje. Mas podem confiar que amanhã pela
manhã haverá quórum e votaremos para que o acordo celebrado
entre o Presidente, a Liderança do Governo e o PT seja cumprido.
Sempre lutamos para o cumprimento de todo acordo feito nesta Casa.

Se hoje houve uma falha, e se foi nossa, por nossas intervenções,
só tenho de pedir desculpas, porque realmente não sabia. Deputado
Alberto Pinto Coelho, queria aproveitar a oportunidade de hoje para
discutir esse projeto, até para alertar os Deputados. Tenho a certeza
de que amanhã vários Deputados o analisarão. E teremos até quinta-
feira para fazer uma discussão mais detalhada. Posso até estar
errado, mas acho que mais uma vez não estou errado, porque discuti
bastante.

Agradeço ao Presidente e lamento que esse acordo feito para hoje à
noite não tenha sido cumprido, talvez por nossa culpa e até por culpa
do PMDB. Não foi por intenção. Realmente não sabíamos. Nosso
Líder não nos passou a orientação, não está presente, e fizemos o
encaminhamento porque achávamos que acabaríamos a discussão de
outros projetos hoje e, amanhã de manhã, entraríamos no processo
de votação dos três projetos que foram acordados.

rÃ
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para discuti-lo, a Deputada

Marília Campos.
A Deputada Marília Campos* - Primeiramente, gostaria de me

posicionar porque acho que este debate é da maior importância,
principalmente com as contribuições dos Deputados Antônio Júlio e
Chico Rafael. Quando fui procurada para pensar em um projeto de
Micro Geraes, recebi a reivindicação de que o principal benefício para
a pequena e a média empresas seria a questão do diferencial de
alíquota. Fizemos o debate e cheguei a apresentar em meu projeto
essa questão do diferencial de alíquota. Depois de todo esse debate,
fui convencida de que o projeto que o Governo apresentava era
melhor, em particular quando não apresentou o diferencial de alíquota,
mas outros benefícios que fortaleciam a pequena empresa e a média
empresa, propondo tratamento diferenciado. Especifico minhas
razões. Em primeiro lugar, nesse projeto a pequena empresa e a
média empresa têm tratamento diferenciado, ao trabalhar com uma
isenção de até R$5.000,00. Muitas empresas não poderão ser
tributadas. Elas se beneficiarão dessa isenção desde que passem a
fazer sua declaração. Aí está a grande inteligência do projeto. Creio
que empresa nenhuma quer ficar na informalidade. As empresas
reclamam, de forma legítima e justa, que pagam uma alta carga
tributária. Mas não querem ficar na informalidade, até porque a todo
momento correm o risco de sofrer fiscalização, de serem autuadas, de
terem seus estabelecimentos fechados. Esse projeto procura atrair a
pequena empresa e a média empresa para que saiam da
informalidade. E elas só vão sair se começarem a fazer sua
declaração, inclusive para se beneficiar da isenção proposta por esse
projeto. Acredito que a grande questão desse projeto é que o Governo
possivelmente terá a pequena empresa e a média empresa como
aliadas no combate à sonegação. A partir do momento em que passa
a fazer o cálculo para se beneficiar do projeto, a pequena empresa e a
média empresa só comprarão com nota fiscal, aliando-se ao Governo
no combate à sonegação, devido à modificação do cálculo para a
grande empresa e para a pequena empresa e a média empresa.

Gostaria de compreender melhor o posicionamento. Na questão do
diferencial de alíquota, creio que a pequena empresa e a média
empresa são atendidas parcialmente nesse projeto, pois não haverá a
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recomposição quando a empresa compra no mercado interno,
mas quando compra externamente haverá a recomposição do
diferencial de alíquota.

Creio que há uma justa razão, que é fortalecer o mercado interno.
Se generalizarmos e dissermos que haverá recomposição de
diferencial de alíquota quando a compra for realizada fora do Estado e
quando o for no próprio Estado, não estaremos incentivando o
mercado interno.

Fui convencida na questão do diferencial de alíquota, mesmo não
atendendo globalmente à reivindicação da pequena empresa e da
média empresab, mas parcialmente. Na questão do tratamento
diferenciado, acredito que está contemplando. Há um tratamento
diferenciado, que é a simplificação de procedimentos. A isenção
beneficiará as nossas pequenas empresas. Obrigada.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum
para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do

Regimento Interno, a discussão sobre a indicação, feita pelo
Governador do Estado, dos nomes da Profa. Marinez Fulgêncio Murta
e dos Profs. Paulo José de Araújo, Stéfano Barra Gazzola, Miguel
Augusto Gonçalves de Souza, Cid Veloso, Fuad Haddad, Alexandre
Magno Leão dos Santos e Arthur Eugênio Quintão Gomes para
comporem o Conselho Estadual de Educação, uma vez que a matéria
permaneceu em ordem do dia para discussão por seis reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 19, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, bem como para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 23 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 191512004

Presidência do Deputado Mauri Torres
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Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 Parte

(Ordem do Dia): 11 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questões de
ordem - Votação de Indicações: indicação, feita pelo Governador do
Estado, de nomes para membros do Conselho Estadual de Educação;
requerimento do Deputado Leonardo Moreira; aprovação; verificação
de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da
votação; chamada para recomposição do número regimental;
existência de quórum para votação; suspensão e reabertura da
reunião; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos;
prejudicialidade do requerimento do Deputado Leonardo Moreira -
Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira
- Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Wanderley
Ávila - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h13min, a lista de

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

i a Parte

rÃ
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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)
i a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua V Fase, com
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

reunião os Requerimentos n os 2.441, 2.442, 2.444, 2.453 e
2.472/2004, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite.

Questões de Ordem
O Deputado Leonardo Moreira - Sr. Presidente, solicito o

encerramento da reunião por falta de quórum.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de

quórum para a continuação dos nossos trabalhos.
O Deputado Rêmolo Aloise - V. Exa. está cometendo um equívoco.

Não existe número regimental para continuar a reunião.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Rêmolo

Aloise que 39 Parlamentares se encontram presentes neste Plenário.
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, concordo com V.

Exa. que há número regimental para a continuação dos trabalhos,
mas, em caso de dúvida, nada melhor que solicitar ao Secretário que
faça uma chamada, afim de verificarmos o quórum.

O Deputado Rêmolo Aloise - São 39 Deputados incluindo os que
estão nas comissões ou apenas os que estão no Plenário?

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados Sebastião
Helvécio e Rêmolo Aloise que há número regimental para a
continuação dos trabalhos.

O Deputado Rêmolo Aloise - V. Exa. irá atender ao pedido do
Deputado Sebastião Helvécio?

O Sr. Presidente - A Presidência dará andamento à apreciação das
matérias constantes da pauta, e, caso necessário, faremos a chamada
para a recomposição de quórum.

0 Deputado Rêmolo Aloise - V. Exa. não respondeu à questão de

kA
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ordem do Deputado Sebastião Helvécio. Ele pediu recomposição
de quórum, diante da dúvida sobre a presença de 39 Deputados em
Plenário.

O Sr. Presidente - Por ter verificado, de plano, a existência de
quórum, a Presidência dará prosseguimento aos trabalhos.

Votação de Indicações
O Sr. Presidente - Indicação dos nomes da Professora Marinêz

Fulgêncio Murta e dos Professores Paulo José de Araújo, Stéfano
Barra Gazzola, Miguel Augusto Gonçalves de Souza, Cid Veloso,
Fuad Haddad, Alexandre Magno Leão dos Santos e Arthur Eugênio
Quintão Gomes para comporem o Conselho Estadual de Educação. A
Comissão Especial opina pela aprovação dos nomes. A indicação teve
sua discussão encerrada na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite. Vem à Mesa requerimento do Deputado Leonardo Moreira, em
que solicita o adiamento da votação da indicação. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Leonardo Moreira - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 28 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito e, nos termos do § 60
do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número
regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à chamada
dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados.
Portanto, há quórum para votação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
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O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A

Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos, motivo por que declara prejudicado o
requerimento do Deputado Leonardo Moreira.

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
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 24a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA i& LEGISLATURA, EM 19/5/2004

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

(Ordem do Dia): V Fase: Palavras do Sr. Presidente - Inexistência de
quórum para votação - 2a Fase: 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 - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Manha Campos -
Mauro Lobo - Miguei Martini - Neider Moreira - Ohinto Godinho - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho
- Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h06min, 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, 20-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, em sua ia Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião os Requerimentos n°5 2.441, 2.442, 2.444, 2.453 e
2.472/2004, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para votação da indicação constante na pauta, mas que existe
número regimental para a continuação dos trabalhos.

2 a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1a Fase, a

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.956, apreciado na
reunião extraordinária realizada ontem, à noite, bem como os Projetos
de Lei nos 1.201, 1.294 e 1.466/2004, apreciados na reunião ordinária
realizada hoje, à tarde.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há mais

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
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convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
ordinária de amanhã, dia 20, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1 l REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15 LEGISLATURA, EM 13/5/2004
Às 9h1 5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Mauro Lobo, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apresentação do Relatório Anual
de Atividades da Promotoria de Defesa de Direitos Humanos. Passa-
se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento. do Deputado Biel Rocha em que solicita seja
formulada à Sra. Donna Hrinak, Embaixadora Extraordinária e
Plenipotenciária dos Estados Unidos no Brasil, com cópia para o
Ministério das Relações Exteriores e para a Embaixada de Cuba no
Brasil, manifestação de repúdio pelas recentes e brutais medidas
econômicas e políticas tomadas pelos EUA, que atentam contra a
soberania de Cuba, além de ferirem os mais elementares direitos
individuais dos cidadãos cubanos residentes.nos Estados Unidos. A
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre o tema objeto da reunião e registra a presença dos
Srs. Nédens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça do
Estado de Minas Gerais; Rômulo Ferraz, Procurador de Justiça;
Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e
Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Apoio às
Promotorias de Direitos Humanos, Conflitos Agrários e Apoio
Comunitário - CAO-DHACCA - e representantes de entidades ligadas
aos direitos humanos, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. O Deputado Durval Angelo como autor do requerimento que
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, a
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Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abêrtos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biei Rocha.	-
ATA DA iia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa
LEGISLATURA, EM 19/5/2004

Às 9h1 4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Biel Rocha, Chico Simões (substituindo este ao Deputado Durval
Angelo, por indicação da Liderança do PT ) e Dinis Pinheiro
(substituindo o Deputado Roberto Ramos, por indicação da Liderança
do PL), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Biel Rocha, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dinis Pinheiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Raul Guilherme Tavares, Gerente
Regional de Assistência Social do Conselho Regional de Assistência
Social da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, convidando a
Comissão para as reuniões mensais desse Conselho; de membros da
Diretoria do Conselho Estadual de Saúde - CESMG -, convidando a
Comissão para eleição dos integrantes que irão compor a Comissão
Estadual de Reforma Psiquiátrica, a realizar-se no dia 17/5/2004;
denúncia recebida em 30/4/2004, pelo Serviço Disque Direitos
Humanos, de Ordeni Teixeira Maciel, preso da cadeia pública de João
Pinheiro, em que relata a falta de assistência, agressão e maus-tratos
e que com a mudança do juiz local, os detentos perderam o direito do
cumprimento de pena em regime semi-aberto. O Presidente acusa o
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei n° 1.509/2004, no l o turno (Deputado
Biel Rocha). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
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discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n°
2.851/2004. 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, 20 de maio de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos.

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

1.437/2004
Comissão, de Educação Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em questão

pretende declarar de utilidade pública a Associação São Lucas -
ASSOLUC -, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
que o analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vindo agora a esta Comissão, para
deliberação conclusiva, com base no art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Associação São Lucas - ASSOLUC - é uma entidade civil sem fins

lucrativos, de natureza filantrópica, de cunho religioso, que tem por
finalidade prestar assistência aos mais carentes. Para isso, prõsta
serviços de assistência médica, social e educacional e promove,
subsidiariamente, atividades de extensão e pesquisa no seu campo de
atuação.

Sua determinação em realizar obra duradoura e significativa que
beneficie as pessoas de baixa renda a torna merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Considerando a exposição de motivos, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei n° 1.437/2004.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Ana Maria Resende, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.454/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei n°

1.454/2004 pretende seja declarado de utilidade pública o Lar dos
Idosos Padre Libério, com sede no Município de Igaratinga.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Lar dos Idosos Padre Libério, fundado em 18/2/2001, é uma

entidade beneficente, sem fins lucrativos. Possui por finalidade
essencial prestar atendimento aos idosos carentes da comunidade de
Igaratinga. Envida esforços para o seu bem-estar, criando
estabelecimentos destinados a abrigá-los. Ali, fornece-lhes
alimentação e assistência médica e dentária, além de apoio moral e
espiritual.

Dessa maneira, intenta assegurar-lhes a integridade e dignidade,
confortá-los e amenizar suas dificuldades materiais.

E pertinente e oportuna, pois, a proposição em tela.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.454/2004 em turno, único.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 62/2003

Comissão Especial
Relatório

De autoria de 113 dos membros da Assembléia Legislativa, e tendo
como primeiro signatário o Deputado Rogério Correia, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 62/2003 objetiva alterar a redação do art.
230 da Constituição do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/10/2003, a proposição foi
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distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 111, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende alterar a redação do art. 230 da

Constituição do Estado, o qual estabelece que o Estado instituirá
como órgão auxiliar o Conselho Estadual de Comunicação Social,
composto de representantes da sociedade, na forma da lei. Pretende-
se dar ao referido dispositivo a seguinte redação:

"Art. 230 - Para os efeitos do disposto nesta seção, a Assembléia
Legislativa instituirá, como órgão auxiliar do Legislativo, o Conselho de
Comunicação Social do Estado de Minas Gerais, na forma da lei".

Cumpre dizer que, no plano federal, a Constituição da República
contém disposição análoga à que se pretende editar, com a proposta
cogitada. Com efeito, o art. 224 da Lei Maior é vazado nos seguintes
termos:

"Art. 224 - Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso
Nacional instituirá, como órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação
Social, na forma da lei".

Assim, mediante a alteração proposta, o constituinte estadual
dispensaria ao referido Conselho um tratamento simétrico àquele que
o constituinte federal conferiu à matéria.

Ressalte-se que, para além da aludida simetria de tratamento
constitucional, afigura-se mais adequado que o Conselho de
Comunicação Social fique de fato integrado na estrutura do
Legislativo, e não na do Executivo, tendo em vista constituir aquele
Poder a instância de representação plural da sociedade, o que
favorece o estabelecimento de canais de interlocução com a
sociedade, otimizando o desempenho das atribuições
institucionalmente cometidas ao referido Conselho.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda

à Constituição n° 62/2003.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente - André Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.166/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
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Relatório

O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Ana Maria, estabelece
critérios para distribuição dos recursos estaduais destinados ao
transporte escolar e dá outras providências.

A autora, após vencido o prazo da Comissão de Constituição e
Justiça para apreciar a matéria, requereu, nos termos do art. 140 do
Regimento Interno, a remessa do projeto a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 102, VI, "a", c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame estabelece critérios para distribuição dos

recursos estaduais próprios ou recebidos em transferência da União
destinados ao transporte escolar, e sua apresentação foi motivada
pela edição da Lei Federal n° 10.709, de 31/7/2003, que acrescentou
incisos aos arts. 10 e 11 da Lei Federal n°9.394, de 2011211996 a Lei
de Diretrizes e Bases - LDB , que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional e dá outras providências. As modificações à LDB
introduzidas pela mencionada norma determinam que Estados e
municípios assumam o transporte escolar dos alunos das suas
respectivas redes de ensino.

Apesar de louvável a iniciativa da ilustre parlamentar autora da
proposição, após a apresentação do projeto foram realizadas
alterações nas normas federais. Tais alterações foram introduzidas
pela Lei Federal no 10.832, de 2003, e pela Medida Provisória n° 173,
de 16/3/2004. Além disso, não há que falar em disposição de critérios
para distribuição de recursos de origem federal, pois esses já se
encontram estabelecidos.

O transporte escolar dos alunos da rede estadual até a edição da Lei
Federal n° 10.832, de 2003, era realizado em cooperação com os
municípios, em convênios formalizados com as Prefeituras Municipais
para atendimento dos alunos do ensino fundamental. O transporte
escolar estadual integra o programa orçamentário Atendimento aos
Municípios, mantido com recursos federais oriundos da Quota
Estadual do Salário Educação-QESE.

A QESE, conforme a Lei Federal n° 9.766, de 18/12/98, era
redistribuída entre o Estado e os respectivos municípios de acordo
com critérios estabelecidos em lei estadual. A Lei Estadual n° 13.458,
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de 12/1/2000, que dispõe sobre a distribuição da QESE,
estabelece que os recursos deverão ser aplicados nos diversos
programas, projetos e ações do ensino fundamental, entre os quais se
inclui a manutenção do transporte escolar. Essa lei previu a seguinte
distribuição de recursos: 30% para livre destinação, pelo Estado, para
programas voltados ao ensino fundamental; 50% distribuídos
proporcionalmente ao número de matrículas no Estado e nos
municípios; e 20% para programas comuns às redes estadual e
municipal, aprovados por acordo entre a Secretaria da Educação e a
União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação - UNDIME -, e
a correspondente destinação deve se realizar mediante resolução
conjunta daqueles órgãos. Compete-nos esclarecer que as resoluções
conjuntas acima mencionadas têm destinado um percentual variável
desses 20% ora para o programa de transporte escolar, ora para
aquisição e reforma de veículos para transporte escolar.

A Lei Federal n° 10.832, de 2911212003, além de reter 10% do
salário-educação para a União, estabeleceu que a quota estadual e
municipal do salário-educação passasse a ser integralmente
redistribuída entre o Estado e seus municípios de forma proporcional
ao número de alunos matriculados no ensino fundamental nas
respectivas redes de ensino, ficando, portanto, a Lei Estadual n°
13.458, de 12/1/2000, que dispunha sobre a distribuição da quota
estadual do salário-educação entre o Estado e os municípios,
tacitamente revogada.

Posteriormente, a Medida Provisória n° 173, de 16/3/2004, veio
amenizar essa situação ao destinar recursos para a educação e para
• transporte escolar. No que tange ao transporte escolar, foi instituído
• Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -,
executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE. O PNATE tem por objetivo oferecer transporte escolar aos
alunos do ensino fundamental público, residentes em área rural, por
meio de assistência financeira em caráter suplementar, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos municípios. Segundo a Medida Provisória, o
FNDE repassará diretamente ao município a parcela de recursos que
lhe corresponde, quando este, mediante acordo com o Estado,
realizar o transporte escolar dos alunos matriculados nos
estabelecimentos estaduais de ensino, localizado na sua área de
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circunscrição. Convém ressaltar que cabe ao Conselho
Deliberativo do FNDE acompanhar, realizar o controle social e
divulgar, a cada exercício financeiro, a forma de cálculo, o valor a ser
repassado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a
periodicidade dos repasses e as orientações e instruções necessárias
à execução do PNATE.

Se a proposição original perdeu sua razão de ser pelas alterações
introduzidas na legislação vigente sobre a matéria, contribuições
significativas ainda podem ser dadas por meio de um substitutivo. Há
falhas na divulgação de informações oficiais sobre o assunto que
poderiam ser sanadas, conferindo-se mais transparência,
possibilidade de controle e conseqüentemente maior eficiência na
utilização dos recursos públicos.

O "site" oficial da Secretaria de Estado da Educação informa o valor
total repassado aos municípios, no exercício em curso, para a
manutenção do programa de transporte escolar. Tendo em vista a
obrigatoriedade de os Estados e municípios assumir o transporte
escolar de suas respectivas redes, independentemente do nível de
ensino, é conveniente que o Estado divulgue , no órgão oficial de
imprensa e no "site" oficial da Secretaria de Estado da Educação,
quadro demonstrativo da aplicação dos recursos financeiros
destinados ao transporte escolar, sejam eles próprios, sejam de
repasses.

Os controles incidentes sobre os recursos são vários. Há o controle
social, exercido pelo cidadão individualmente ou socialmente
organizado, que é instrumento decisivo para maior efetividade das
políticas públicas. Além desse controle, há os controles interno ou
externo. O controle interno é de responsabilidade do Governo Federal,
uma vez que há recursos federais envolvidos, e o controle externo
compete ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas, que fiscaliza a
repartição, as transferência e a aplicação de recursos. Dessa maneira,
propomos o Substitutivo n° 1, não só para adequar a abordagem da
matéria à legislação em vigor, como também para explicitar a
aplicação dos recursos, de modo a facilitar a ação fiscalizadora a ser
exercida por este Poder.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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1.166/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Determina a divulgação de dados sobre a aplicação dos recursos

financeiros destinados ao transporte escolar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado divulgará, no órgão oficial de imprensa e no "site"

oficial da Secretaria de Estado de Educação, quadro demonstrativo da
aplicação dos recursos financeiros próprios e provenientes de
transferências destinados ao transporte escolar.

Art. 20 - O quadro demonstrativo a que se refere o art. 1°
discriminará:

- a origem, o valor e a data do repasse de recursos;
II - a data, o valor e a destinação de recursos;
III - o custo do transporte escolar por aluno;
IV - número de alunos transportados, por nível de ensino;
V - a relação dos convênios de mútua cooperação celebrados entre

Município e Estado e o valor de cada um deles.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Maria Tereza Lara, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria Resende.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.290/2003

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, a proposição em tela
acrescenta o inciso III ao art. 14 da Lei n° 14.181, de 17/1/2002, que
dispõe sobre a política de proteção à fauna e flora aquática e de
desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no Estado.

Aprovado no 1° turno, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, o
projeto vem a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno,
nos termos do § 1° do art. 189 do Regimento Interno. Apresentamos,
anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto em análise, na forma do vencido no 1° turno, é bastante

oportuno, pois vem incentivar a produção de pescado em sistema de
tanques-rede nas represas do Estado. Essa atividade é
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recomendável, desde que devidamente regulamentada, por suas
características econômicas, uma vez que tem grande potencial de
mercado e baixo nível de investimento inicial. Esses atributos
recomendam a adoção da aqüicultura pelas populações que tiveram
suas vidas afetadas pela construção de barragens e por agricultores
familiares alocados nas suas proximidades.

Conforme a manifestação desta Comissão no 1° turno, entendemos
que o Estado de Minas Gerais, detentor de inúmeras e extensas
represas, será beneficiado por iniciativas nesse campo.

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

1.290/2003 no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Padre João, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Doutor

Viana.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.290/2003

Acrescenta inciso ao art. 14 da Lei n° 14.181, de 17 de janeiro de
2002, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Acrescente-se ao art. 14 da Lei n° 14.181, de 17 de janeiro

de 2002, o seguinte inciso III:
"Art. 140 - .......................................................................
III - incentivo à utilização de tanques-rede em barragens localizadas

no território do Estado de Minas Gerais, com prioridade para as
espécies nativas.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N° 57/2003
Comissão Especial

Relatório
De autoria da Comissão Especial do Tribunal de Contas, a proposta

de emenda à Constituição em epígrafe modifica o art. 124 da
Constituição Estadual, que dispõe sobre o exercício do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas e acrescenta dispositivo ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
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Esta Comissão Especial, examinando a proposição, em

23/1012003, concluiu por sua aprovação no 1° turno, na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. A seguir, a matéria foi encaminhada
ao Plenário, onde recebeu a Emenda n° 1, que tem como primeiro
signatário o Deputado Gustavo Valadares, sobre a qual, nos termos
do art. 201, c/c o art. 188, § 2°, do Regimento Interno, emitimos este
parecer.

Fundamentação
A Emenda n° 1, apresentada em Plenário, tem como objetivo fixar

em três o número de auditores do Tribunal de Contas, o qual, de
acordo com a proposta originalmente apresentada por esta Comissão
nos termos do Substitutivo n° 1, seria de sete. A controvérsia reside,
portanto, apenas na definição do quantitativo de auditores, uma vez
que, com a decisão do Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.067, em
1997, ficou clara a natureza jurídica desses cargos e a necessidade
de concurso público para o seu provimento.

Devemos ressaltar que, como foi mencionado no parecer
originalmente emitido por esta Comissão quando da análise global da
Proposta de Emenda à Constituição n° 5712003, não há, por parte do
Supremo Tribunal Federal, nenhuma definição quanto ao número de
auditores que devem integrar os Tribunais de Contas dos Estados.
Dessa forma, compete ao legislador estadual definir, obedecendo aos
princípios constitucionais e ao interesse público, a melhor solução
para a questão.

Examinando-se o conjunto das leis que regulamentam a atuação
dos Tribunais de Contas no Brasil, pode-se comprovar claramente a
inexistência de um padrão legislativo comum que possa balizar a
definição do número de auditores dessas instituições, como se pode
perceber pelos exemplos a seguir apresentados:

Rio de Janeiro - Lei Complementar n° 63, de 1°/8/90 - não menciona
a auditoria;

São Paulo - Lei Complementar n° 709, de 14/1/93 - não menciona a
auditoria e determina, no art. 22, que os conselheiros serão
substituídos de acordo com lista de nomes encaminhada pelo Tribunal
à Assembléia Legislativa, a cada dois anos;

Pernambuco - Lei n° 10.651, de 25/10/91 - remete, no art. 72, a
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regulamento a definição do número de auditores. O regimento
interno do Tribunal, por sua vez, diz que o número será definido em
lei;

Bahia - Lei Complementar n° 5, de 4/12/91 - no art. 58 prevê a
existência de cargos de auditor jurídico e de auditor de controle
externo, sem definir o quantitativo;

Santa Catarina - Lei Complementar n° 202, de 15/12/2000 - prevê,
no art. 98, a existência de cinco cargos deauditor;

Rio Grande do Sul e Paraíba - Lei n° 11.424, de 6/1/2000, e Lei
Complementar n° 18, de 13/7/93, respectivamente - fixam em sete o
número de auditores.

Além desses dados, extraídos da legislação disponível para consulta
pela Internet, pudemos apurar que existem, atualmente, no exercício
do cargo de auditor, quatro agentes públicos em Goiás e apenas um
no Distrito Federal, como consta dos "sites" dos respectivos Tribunais.

Assim sendo, dada a inexistência de parâmetros constitucionais e a
heterogeneidade no tratamento da matéria, no contexto das demais
entidades da Federação, parece-nos razoável que se utilize como
balizamento o número de três auditores, previsto no art. 77 da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União, tal como propõe a Emenda
n° 1, que ora analisamos. Por esse motivo, revendo a posição
originalmente apresentada quando da apreciação da matéria nesta
Comissão, opinamos pelo acatamento da emenda, que vem, no nosso
entendimento, aprimorar o conteúdo da proposição.

Por outro lado, como ressaltou a Comissão Especial do Tribunal de
Contas nas conclusões do seu relatório, peculiaridades do Estado de
Minas Gerais, tais como o grande número de servidores e de
municípios, contribuem para que o Tribunal se veja sobrecarregado no
cumprimento das suas tarefas institucionais. Para que o órgão possa
desempenhar a contento suas atribuições, é preciso que conte com
um número adequado de servidores e, também, com auditores em
número suficiente para que os processos possam ser julgados no
devido tempo. Atualmente, o Tribunal conta apenas com dois
auditores em exercício, e um deles deve se aposentar
compulsoriamente, por atingir o limite de idade previsto no art. 40, II,
da Constituição Federal, no dia 15/6/2004.

Deve-se considerar, portanto, que a realização de um concurso
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público para o provimento do cargo de auditor, pela sua
importância, não seja postergada. Assim sendo, tendo em vista que a
forma de provimento dos cargos originalmente prevista na
Constituição Estadual foi considerada inconstitucional há cerca de seis
anos e que, pela inexistência de regulamentação, não foi possível
promover o concurso público para a seleção dos seus titulares,
acreditamos ser indispensável a fixação de prazo para que tal fato
aconteça, como forma de se garantir o cumprimento do princípio
constitucional da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição
Federal.

Acrescentamos, também, a previsão da participação do Conselho
Regional de Contabilidade de Minas Gerais na realização do concurso
público, a exemplo do que ocorre com a Ordem dos Advogados, nos
casos das carreiras jurídicas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 1,

apresentada em Plenário, à Proposta de Emenda à Constituição n°
57/2003, na forma da Subemenda n° 1, e apresentamos a Emenda n°
2.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 20 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 20 - O art. 79 da Constituição do Estado passa a vigorar

acrescido do seguinte § 30:
Art.79 - .............................
§ 30 - Os auditores do Tribunal de Contas, em número de três,

observada a ordem de classificação e os requisitos previstos na Lei
Orgânica do Tribunal de Contas, serão nomeados após aprovação em
concurso público de provas e títulos, assegurada a participação do
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais em todas as
etapas do certame.".

EMENDA N°2
Acrescente-se ao Substitutivo n° 1 o seguinte artigo:
"Art. .... - O edital para a realização do primeiro concurso para o

provimento dos cargos a que se refere o § 3 0 do art. 79 será publicado
no prazo de cento e oitenta dias, contados da data desta emenda à
Constituição

Parágrafo único - Aplica-se o prazo previsto no "caput" deste artigo
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sempre que ocorrer a vacância do cargo de auditor do Tribunal de
Contas.".

Sala das Comissões, 20 de maio de 2004.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Fábio

Avelar.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 20/5/2004, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Paulo Piau, notificando o falecimento do Sr. Jonnes
Andrade, ocorrido em 17/5/2004, em Passos. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sebastião Helvécio, notificando o falecimento da Sra.
Alice Maria Mendes Cruz, ocorrido em 18/5/2004, em Aracitaba. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Expedito Campolina Marques, ocorrido em 14/5/2004, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Ivair Nogueira, notificando o falecimento do Sr. António
de Sommer Champalimand, ocorrido em 8/5/2004, em Lisboa. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Antônio Andrade, notificando o falecimento do Sr. José
Henrique Brandão, ocorrido em 20/5/2004, em Bonfinópolis. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2004

ATAS

ATA DA 12° REUNIÃO ESPECIAL DA 2° SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 17/5/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Alencar da Silveira Jr.
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do
Secretário Wilson Brumer - Palavras do Sr. lido Luiz Sauer - Palavras
da Secretária Maria das Graças Silva Foster - Palavras do Sr. Romero
de Oliveira e Silva - Palavras do Sr. Djalma Bastos de Morais -
Palavras do Sr. Marco Paulo Dani - Palavras do Sr. Rosalino
Fernandes - Palavras do Sr. Cláudio Arnaldo Lambertucci - Palavras
do Sr. Pedro Enrique Zwaal -Palavras do Sr. lsaías Pereira -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Leitura e entrega de
carta - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana

Maria Resende - Dalmo Ribeiro Silva - Jô Moraes - Sidinho do
Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 8h45min, 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 Wanderley Ávila, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Wilson Brumer, Secretário de Desenvolvimento
Econômico; Maria das Graças Silva Foster, Secretária de Petróleo e
Gás do Ministério de Minas e Energia; lido Sauer, Diretor de Gás e
Energia da PETROBRAS; Romero de Oliveira e Silva, Presidente da
Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado

rÁ
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- ABEGÁS; Djalma Bastos de Morais, Presidente da Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG - e da Companhia de Gás de
Minas Gerais - GASMIG; Marco Paulo Dani, Secretário Executivo do
Conselho de lnfraestrutura da Federação das Indústrias de Minas
Gerais - FIEMG; Rosalino Fernandes, Presidente do Comitê de Gás
Natural Veicular do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás - IBP;
Cláudio Arnaldo Lambertucci, Presidente do Sindicato da Indústria de
Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Minas Gerais -
SINDIREPA-MG; Pedro Enrique Zwaal, Coordenador da Câmara
Setorial do Gás Natural, Veicular e Industrial do SINDIREPA-MG;
Isaías Pereira, Presidente do Sindicato Intermunicipal dos Condutores
Autônomos de Veículos Rodoviários, Taxistas e Transportadores
Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de Minas Gerais -
SINCAVIR-MG; e a Deputada Jô Moraes.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de

Debates "Gás natural para o desenvolvimento".
Palavras do Sr. Presidente

Há várias décadas o Governo brasileiro vem se debatendo com
questões estruturais que entravam a geração de emprego e renda, o
equilíbrio das contas públicas, a administração da dívida externa em
níveis razoáveis, os investimentos nos setores produtivos e nos
programas sociais, enfim, questões que emperram o desenvolvimento
do País em seu sentido pleno.

Um dos motivos da morosidade brasileira em caminhar para um
crescimento seguro. e continuado, apontam os analistas econômicos,
é a falta de planejamento. O outro é o não-aproveitamento das
oportunidades e das potencialidades que o País apresenta,
principalmente em termos de recursos naturais, de extensão territorial
e de diversificação de suas atividades econômicas. Exemplo claro
dessa situação foi a crise no setor de energia elétrica que
recentemente levou o Governo a impor medidas de racionamento, que
trouxeram prejuízos, transtorno e apreensão aos segmentos
empresariais e a população de modo geral.

E essa crise - é oportuno que se diga - não foi devidamente
superada, levando-se em conta o crescimento previsto da demanda e
a oferta de energia disponível para atendê-la.
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Para não corrermos o risco de outro racionamento ou mesmo de

um colapso no setor, é preciso que o País, de forma segura e
planejada, faça investimentos e aproveite adequadamente as diversas
alternativas que compõem sua matriz energética. Uma dessas
alternativas, com grande potencial de utilização e de bons resultados,
é o gás natural.

Suas vantagens comparativas, como as relacionadas a reservas, ao
custo e ao meio ambiente, são amplamente reconhecidas. Por que,
então, ainda é tão reduzida a participação do gás natural na matriz
energética nacional? Uma resposta que nos parece óbvia é que, para
adotar continuadamente esse combustível, em substituição a outro, as
indústrias e os consumidores em geral - estes especialmente no caso
do gás natural veicular - precisam de segurança.

As empresas de diversas áreas e os usuários de automóveis
precisam saber que, ao optarem pelo gás natural, estão contribuindo
para a solução do problema energético brasileiro e terão a garantia de
fornecimento do produto, de uma ampla rede de distribuição e
abastecimento, de preços competitivos, para que não se sintam
frustrados ou iludidos como ocorreu, tempos passados, quando
impelidos a substituir a gasolina pelo álcool.

O que se pretende com este ciclo de debates é justamente pôr em
discussão a importância do gás natural para o desenvolvimento do
País e, especificamente, de Minas Gerais e as condições necessárias
para que seu emprego em larga escala saia do plano da hipótese para
se tornar realidade concreta. Esse passo depende, em primeiro lugar,
da convicção das vantagens de utilização do combustível e de uma
decisão política que garanta a sustentabilidade de um programa
voltado para ele.

Essas considerações têm o propósito de provocar uma reflexão
inicial sobre o assunto, que certamente será abordado com mais
propriedade e mais profundidade pelos ilustres expositores e
debatedores deste encontro, representantes de órgãos públicos, de
entidades empresariais e de prestação de serviços vinculados à
produção, à distribuição e ao consumo de combustíveis.

Queremos agradecer a todos eles, por sua disponibilidade em
participar deste debate, às pessoas e instituições que colaboraram
para sua realização e a todos os presentes neste Plenário, esperando

rÀ



1173
que as informações, os pontos de vista e as proposições aqui
levantadas contribuam para a implementação de políticas que dêem
sustentação e estabilidade ao setor energético brasileiro. Muito
obrigado.

A Presidência passa neste instante a Presidência dos trabalhos ao
Deputado Alencar da Silveira Jr., autor do requerimento que deu
origem a este evento.

O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - Bom dia. Há
meses, um grupo de empresários, juntamente com o Governo, vem
trabalhando para o desenvolvimento do gás natural. Creio que
debates como este fazem renascer uma nova esperança para o setor,
principalmente o do gás veicular, que hoje passa por sérias
necessidades.

Palavras do Secretário Wilson Brumer
Exmo. Deputado Alencar da Silveira Jr., Deputadas e Deputados

presentes; Secretária Maria das Graças Silva Foster; Srs. lido Luiz
Sauer, Djalma Bastos, Presidentes de associações e sindicatos que,
nesta manhã, debaterão conosco tema tão importante.

Antes de mais nada, agradeço a oportunidade de debater o gás
natural para o desenvolvimento de Minas Gerais. O gás, como já foi
dito, é fundamental na composição da nova matriz energética de
qualquer Estado, mas, no caso de Minas Gerais, certamente essa
importância é mais clara, porque vários segmentos na economia
mineira passarão a ser mais competitivos com a utilização do gás.

Farei uma pequena apresentação sobre a GASMIG e os projetos
que estamos implementando.

O que é a GASMIG? Somos uma empresa com venda total de mais
ou menos 3.100.000m3 de gás por dia. Temos evoluído muito nos
últimos anos, mas, a nosso ver, os números ainda são modestos,
considerando-se o potencial de Minas Gerais.

Se considerarmos as regiões em que o gás está implantado no
Estado e nossos acordos com a GASPETRO, estaremos, na verdade,
falando de mais ou menos 3.500.000m 3, dos quais vendemos
3.100.000m3. A margem de crescimento, em função dos contratos e
dos investimentos até agora feitos e planejados para a GASMIG,
mostra que temos um grande limitador, se considerarmos a situação
presente.

rÀ
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Dado importante para o futuro do setor em Minas Gerais: desde

2001, o volume de venda de gás vem crescendo, assim como o
número de clientes. Saímos de 100 clientes em 2001 e estamos
programando para este ano cerca de 228.

Para 2004, é nosso plano também a extensão da rede para 2901km.
Apesar das negociações em andamento com a PETROBRAS e com a
GASPETRO, não paralisamos os investimentos da GASMIG, partindo
do pressuposto de que essa é uma demanda bastante forte em Minas
Gerais.

Qual a proposta para a expansão do mercado de gás natural em
Minas Gerais? Se considerarmos não só o que temos hoje, em
relação à GASBEL e sua ampliação, mas também o que existe de
mercado potencial na região do Sul de Minas e do Triângulo Mineiro,
teremos números bastante expressivos para o uso do gás. São cerca
de 10.000.000m3 contra os atuais 3.100.000m 3. Ou seja, considerando
o potencial demandado hoje e o Sul de Minas e o Triângulo Mineiro,
entendemos que, até 2010, teremos um mercado potencial de quase
10.000.000m3 por dia, e, se estendermos o prazo, falaremos de
11.100.000m 3. Para ser muito franco com os senhores, essas são as
projeções, mas entendo que talvez estejamos, a meu ver, um pouco
conservadores. A partir do momento em que o mercado, como um
todo, tiver certeza da existência de gás mais abundante em Minas
Geras, não hesitarei em afirmar aos senhores que teremos condições
de expandir as projeções hoje apresentadas.

A GASMIG hoje dificilmente terá condições isoladas para atender à
demanda futura, por várias razões. Ela é basicamente controlada
100% pela CEMIG, que, como empresa de energia elétrica, tem
também uma série de programas e investimentos a serem realizados
nos próximos anos, nas áreas da distribuição, geração e transmissão.
Um outro ponto fundamental é também a própria existência de gás.
Sendo assim, esse assunto vem sendo discutido, há alguns anos, em
Minas Gerais, ou seja, termos na GASMIG a participação de um sócio
que trouxesse para ela todas as condicionantes ainda faltantes na
empresa. Entendemos que melhor sócio que a GASPETRO e a
PETROBRAS não seria encontrado, um dos pontos que certamente o
Diretor de Gás da PETROBRAS abordará, pois é fundamental a
associação entre a GASMIG e a GASPETRO para o incremento de
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gás em Minas Gerais.

De antemão, quero deixar claro que, para essa negociação que
estamos promovendo com a GASPETRO-PETROBRAS, existem
alguns condicionantes, e a mais importante é a aprovação, por esta
Casa, da participação que estamos prevendo do capital da
PETROBRAS ou GASPETRO no capital da GASMIG.

Certamente entendemos que, em Minas Gerais, é necessária uma
política de estímulo à utilização de gás que englobe a substituição do
óleo diesel pelo gás natural no transporte coletivo e a implantação de
projetos para o desenvolvimento de gasodutos virtuais.

Os senhores verão, logo a seguir, que o nosso projeto prevê a
chegada do gás ao Sul de Minas e ao Triângulo Mineiro. Enquanto o
gás não chega a outras localidades, entendemos que o chamado
gasoduto virtual tem um enorme potencial em Minas Gerais, pois
amplia a oportunidade de implantação do gás. Por outro lado, também
entendemos serem muito importantes campanhas promocionais para
o uso do gás virtual. Quero, então, em primeira mão, apresentar aos
senhores uma parte dessa campanha pela conversão de gás, que
começará ainda neste mês de maio. Esses são alguns dos exemplos
dessa campanha em Minas Gerais, nos próximos dias.

Qual é o acordo de associação entre a GASMIG e a PETROBRAS
que estamos discutindo? Primeiro, gostaria de mencionar que, em
termos de PETROBRAS-GASPETRO, o acordo de termos e
condições básicas está concluído. Na última sexta-feira concluímos os
últimos pontos, mas ainda há outros a serem debatidos pela CEMIG e
pela GASMIG dentro do seu conselho de administração, o mesmo
acontecendo com a PETROBRAS. Acreditamos que, no caso da
CEMIG, isso já será possível durante o mês de maio, pois haverá uma
reunião com o conselho de administração no próximo dia 27 e, nessa
oportunidade, a CEMIG levará para apreciação do conselho essa
discussão. Esperamos que também a PETROBRAS rapidamente
possa fazê-lo em seu conselho.

Como disse logo no início, será fundamental para que implantemos
isso a aprovação da proposição que estamos elaborando pela
Assembléia Legislativa. Já existe uma autorização antiga que permite
que a GASMIG tenha um sócio com participação de até 25%. Nos
próximos dias, pretendemos encaminhar uma proposição à
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Assembléia Legislativa de Minas que é condicionante ao
fechamento desse acordo com a PETROBRAS, permitindo que essa
participação se eleve a até 49%. Num primeiro momento, essa
participação se dará em torno de 40%, mas entendemos que poderá
haver um aumento, naturalmente sujeito à aprovação desta Casa.

O acordo de acionistas, de suprimentos, enfim, todas essas
negociações já estão bem adiantadas, e acreditamos que, em não
mais do que 30 dias, poderemos dar por encerrado esse processo e
começar a investir nos projetos de que Minas Gerais precisa.

Esse é o desenho do gasoduto ou da nova GASMIG para Minas
Gerais. Os senhores podem observar que temos hoje o tronco central
da GASBEL na linha verde que ali está.

Nossa proposição é que o gás chegue ao Vale do Aço, onde existe
demanda de mais ou menos 1 .100.000m3 por dia. Talvez rapidamente
implantemos esse processo. A mesma coisa acontece com o Sul de
Minas. Os senhores podem observar que, no caso do Sul de Minas,
ele entra em Itajubá, chegando a várias localidades onde entendemos
existir grande potencial.

Outro desafio é o gás chegar ao Triângulo Mineiro por Uberaba, indo
até Uberlândia e Araguari, eventualmente estendendo-se até o Distrito
Federal. Este é o desenho do nosso projeto. Com ele, certamente,
faremos com que Minas Gerais participe do gás.

Dos pontos-chaves poderemos, como disse no início, atingir outras
localidades pelo chamado gasoduto virtual. Explorarei um pouco essa
tese. Num primeiro momento, em algumas localidades, a construção
de um gasoduto seria inviável sob o ponto de vista econômico, por
isso a idéia de utilização do gasoduto virtual para que, quando
houvesse mercado consolidado, chegasse o gasoduto. Novamente
esse gás virtual iria para outras localidades, seria um processo
contínuo.

A divisão do mercado de 11.000.000m 3 foi, de maneira resumida,
apresentada no início desta exposição. No caso do Triângulo Mineiro,
a negociação está avançada para implantação na região de Uberaba
de uma planta de uréia, que permitirá a antecipação da implantação
desse projeto de 2007 para 2006. Com  todas as aprovações
acordadas, a empresa pretende implantar essa planta de uréia,
fundamental para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil.

rs
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Esses são os investimentos planejados para esse programa

apresentado aos senhores. Estamos falando de números expressivos,
são investimentos de mais ou menos US$475.000.000,00. O grosso
desses investimentos será realizado no máximo até 2007 ou 2008.

Também mencionei durante a apresentação os próximos passos a
serem dados, com a aprovação desse projeto pelos conselhos de
administração das respectivas empresas.

Nossa proposição é que esta Assembléia discuta a integralização de
até 49% da GASPETRO no capital da GASMIG. Essa lista de
matérias depende de voto conjunto entre a CEMIG e a GASPETRO
na proposição de lei que encaminharemos. Nessa proposição também
haverá direito de preferências da GASPETRO nas eventuais futuras
alienações de ações de propriedade da CEMIG, que não é o caso,
mas o acordo certamente terá de contemplá-las. Deverá haver regras
para composição e funcionamento dos órgãos de administração, além
de cláusulas de arbitragem.

Em linhas gerais, essa era a apresentação que queria fazer. Depois
das apresentações do Dr. lido Sauer e da Dra. Maria das Graças,
teremos oportunidade de entrar em mais detalhes com os senhores e
senhoras. Muito obrigado.

Palavras do Sr. lido Luiz Sauer
Exmo. Sr. Presidente, Deputado Alencar da Silveira Jr., que teve a

iniciativa de propor a realização deste debate; Sras. Deputadas e
Srs.Deputados presentes; Secretário Brumer; Secretária Maria das
Graças; Presidente da CEMIG; Sr. Romero, da ABEGAS; colegas da
PETROBRAS; Silvestre, gerente da REGAP, que nos acompanha; Sr.
Gerente-Geral de Novos Negócios da PETROBRAS; demais Diretores
da CEMIG e da GASMIG; Otávio; empresários, representantes da
FIEMG e da Associação de Gás Veicular, demais companheiros
presentes, tenho a honra de retornar ao Plenário da Assembléia
Legislativa, depois de aqui ter estado, como lembrou o Presidente
desta Casa, por ocasião do racionamento. Então, na presença do já
fragilizado, em termos de saúde, mas extremamente vivaz e lúcido
Presidente Aureliano Chaves, debatíamos a crise das águas na
represa de Furnas, fato efetivamente bem lembrado pelo Presidente
da Assembléia Legislativa.

0 caminho para a estabilização do abastecimento energético do
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País e do Estado está sendo perseguido com tenacidade pelo
atual Governo, que tem propostas concretas, com a aprovação do
novo modelo do setor elétrico e os debates em torno da diversificação
da matriz energética brasileira. As recentes lições da Argentina, que
hoje passa por um racionamento duplo, de energia elétrica e de gás
natural, não nos deixam dúvida quanto à importância todas as forças -
empresariais, políticas e acadêmicas - estarem presentes nesse
debate, para que neste País se busque a solução mais adequada para
questão.

Preparei uma apresentação dividida em três etapas: na primeira,
farei uma breve revisão da situação do gás natural no mundo; em
seguida, da situação do gás natural no Brasil; por fim, talvez até
desnecessariamente, dada a precisão e completude da exposição do
Secretário Wilson Brumer, farei um breve comentário sobre os
entendimentos entre a PETROBRAS, a GASMIG, a CEMIG e o
Governo de Minas Gerais, buscando a ampliação dos investimentos e
o crescimento do mercado de gás natural no Estado.

Aqui temos uma figura de 'pizza", apresentando os principais
mercados consumidores, os principais países que detêm as maiores
produções de gás natural do mundo. Em primeiro lugar, estão os
Estados Unidos, com 26% da produção. A Rússia, que possui
enormes reservas na Sibéria e tem desenvolvido muito seu mercado,
detém 15%. Em seguida, vem Inglaterra, Alemanha, Japão, Ucrânia,
Irã, Itália, Arábia Saudita e Uzbequistão, países que mais têm usado o
gás natural.

Aqui temos a situação da demanda atual e algumas projeções até
2025, mostrando que nesse período o crescimento deverá mais do
que duplicar. Nos próximos 20 anos, acredita-se que o consumo de
gás natural do mundo deverá mais do que dobrar. São números
extremamente significativos. O gás natural, em razão de seu menor
impacto ambiental entre os combustíveis fósseis e de sua condição
econômica muito dependente dos investimentos de infra-estrutura,
sempre que chega ao mercado consumidor torna-se combustível
preferencial.	 -

Aqui temos números do crescimento. Na América do Sul e na Ásia,
o consumo ainda é relativamente modesto, devido, em grande parte, à
ausência de investimentos necessários. O gás natural, a exemplo da
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eletricidade, é uma indústria de rede. Exige simultaneidade na
produção, desde os campos submarinos ou terrestres: sistema de
tratamento e processamento, redes de gasodutos, malhas de
distribuição e todos os equipamentos de uso final nas instalações dos
consumidores, sejam indústrias, sejam usinas termelétricas de co-
geração, de gás veicular etc. Essa simultaneidade torna o
desenvolvimento da indústria de gás natural bastante peculiar, em
razão da necessidade de coordenar todos os agentes desde a
produção até o consumo final.

Participação do gás natural na matriz energética de vários países.
Lembro que 78% do Uzbequistão é abastecido com esse combustível.
Embora a Argentina esteja passando por uma crise, 43% do consumo
energético desse país é de gás natural. No Brasil, esse número vem
passando por taxas dê crescimento extremamente elevadas.

Quanto às reservas mundiais, a Rússia detém as maiores, seguida
de Irã, Catar e Arábia Saudita. Na América do Sul, damos destaque
aos recursos da Bolívia, da Venezuela, da Argentina e, mais
recentemente, do Brasil.

Produção mundial de gás natural: cerca de 2.500.000.000.000m3.
No Brasil, a produção de 2003 foi de 15.800.000.000m 3 por ano, com
43.000.000m3 por dia.. Incluindo a produção boliviana, vendemos no
mercado cerca de 30.000.000m3, porque existe consumo próprio da
PETROBRAS, e a injeção de gás, em razão da falta de infra-estrutura,
não é inteiramente mobilizada. Em Urucu, no Amazonas, produzimos
cerca de 8.500.000.000m 3 por dia, retiramos os líquidos, e o restante é
reinjetado nos campos para uso futuro, até que os gasodutos para
transporte desse gás até Manaus estejam prontos.

A relação entre reserva e produção é um índice que mostra os
investimentos em garantia de reservas e suprimentos. Divide-se a
quantidade de gás reconhecida como reserva pela produção anual
para se ter idéia do horizonte de anos: se nenhuma nova descoberta
for feita, esse será o número de anos em que o País será abastecido.

Há números astronômicos. No Brasil, esse número, hoje, é bastante
confortável, da ordem de 20 anos.

- Procede-se à apresentação de transparências.
Nesta transparência, vemos vários países da região do Atlântico,

com destaque para Bolívia, Venezuela, Trinidad e Tobago e o próprio
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Brasil, que se coloca em quarto lugar nesse indicador de garantia
de suprimento.

Os Estados Unidos dependem enormemente da importação de
petróleo e de gás natural. Seu consumo está aumentando
dramaticamente e praticamente engole uma reserva brasileira por
ano. A evolução do indicador de reservas americanas de gás pela
produção vem diminuindo, estando, hoje, abaixo dos dez anos. Por
isso, fala-se tanto em projetos de liquefação de gás natural, quer na
bacia do Atlântico, na região do Caribe, quer na zona sul do Atlântico
ou do Pacífico e mesmo na África, com o Projeto de Alexandria, no
Egito, na Nigéria e na Argélia, para abastecer o mercado americano.
O gás é liqüefeito e é transportado por navio até os Estados Unidos.

Como disse, a demanda dos Estados Unidos vem crescendo de
maneira extremamente elevada. Estamos mostrando algumas
projeções até 2025. Se em 2002 o consumo era de cerca de
639.000.000m 3 por ano,, deveremos chegar a cerca de
1.062.000.000.000m3 por ano em 2025.

Gostaria de falar um pouco da cadeia produtiva do gás natural,
ressaltando a enorme dependência que está sendo criada nos
Estados Unidos e na Europa com relação a esse gás. Se todos os
países se movem na direção do gás natural, é porque ele apresenta
vantagens comparativas quando disponível de maneira estável e a
custos competitivos. E hora de olharmos um pouco para o Brasil.
Nessa cadeia produtiva, passamos dos consumidores para a
distribuição local, e daí para a necessidade de transporte, para a
produção ou importação, para, em seguida, vermos as reservas.
Vamos seguir o caminho inverso das reservas até os consumidores.

No Brasil, importamos em 2002 cerca de 13.000.000m 3 por dia.
Quanto a 2003, o número ainda está sendo fechado. Vendemos ao
mercado 29.000.000m 3 por dia. As reservas aprovadas, declaradas
como tal, estão em 316.000.000.000m 3. Mas é preciso entender a
lógica. Uma empresa de petróleo só pode declarar como reserva
aquele gás para o qual ela tem mercado assegurado. E para
assegurar o mercado, é necessário que se tenha a previsão e os
investimentos assegurados em infra-estrutura, especialmente as redes
de transporte e distribuição, para levar esse gás ao consumidor. E
diferente do petróleo, porque este sai do fundo do poço, sobe, é
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colocado no navio e é considerado uma "commodity"
internacional. No entanto, as descobertas anunciadas no ano
passado, de cerca de 419.000.000.000m3, das quais 78 já foram
incluídas como reserva, dão-nos a possibilidade de produzir no Brasil
cerca de 60.000.000 a 70.000.000m 3, se vier a ser necessário, que
serão adicionados à importação da Bolívia pelo contrato existente, de
30.000.000m 3. Chegaríamos a uma capacidade de 100.000.000m3.
Portanto, para colocar no mercado, podemos triplicar, nos próximos
anos, se necessário e se conveniente, o consumo de gás no Brasil.

Nesta transparência, vemos uma figura mostrando onde estão
localizadas as descobertas recentes: ficam aproximadamente 1 30km
à frente de São Sebastião e cerca de 150km à frente de Copacabana,
no Rio de Janeiro. São os dois campos que compõem esses recursos
da ordem de 419.000.000.000m3.

Setor de transportes: a figura mostra uma visão geral dos gasodutos
convencionais e dos gasodtos virtuais a que se referiu há pouco o
Secretário Brumer.

Aí podemos ver as várias categorias dos gasodutos oriundos do Sul
da Bolívia, passando por Santa Cruz, Corumbá, São Paulo, com
destino ao Rio Grande do Sul. A outra linha parte de São Paulo,
Campinas, com destino ao Rio de Janeiro.

A malha mais antiga, composta especificamente da malha sudeste,
interliga Macaé, no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

A malha nordeste vai desde Salvador até Fortaleza, mas é bastante
tênue ainda.

Finalmente, existe um pequeno gasoduto existente entre Urucu e
Cuari, na região Amazônica.

Portanto, o que está em implantação hoje são reforços de Campinas
até o Rio de Janeiro, o que aumentará a disponibilização de gás,
sobretudo no Rio de Janeiro. Isso acarretará a existência de dois
destinos: primeiro, reforçará a quantidade disponível em Belo
Horizonte por meio do GASBEL, que, como veremos, também será
objeto de novos investimentos; segundo, maior abastecimento do Rio
Janeiro. O gás boliviano permitirá que se disponibilize uma certa
quantidade de gás do Rio de Janeiro e do Espírito Santo para o
Nordeste, pois, como todos sabem, há uma crise de abastecimento
por falta de coordenação adequada, no passado, entre os
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investimentos de infra-estrutura e a demanda, especialmente das
termelétricas associadas ao programa prioritário de termelétricas.
Dessa forma, estamos em busca da infra-estrutura de gasodutos,
além da conversão para bicombustível das usinas termelétricas
brasileiras, para que a situação possa ser administrada de maneira
mais adequada.

Como vocês podem ver, em amarelo estão os gasodutos em estudo,
especialmente essa interligação Sudeste-Nordeste, além do reforço
da malha nordeste e do gasoduto Urucu-Manaus e Urucu-Porto Velho,
como forma de atender à Região Norte, por meio dos recursos lá
existentes.

No Sul do Brasil, podemos ver uma interligação com a Argentina, e
aqui, no Centro-Oeste, já está sendo estudada uma possibilidade de
interconexão entre o gasoduto Brasil-Bolívia, subindo pelo Triângulo
Mineiro até chegar ao Distrito Federal. Assim, esse é o quadro do que
já existe e do que ainda está em estudos em termos de malha.

E importante notar que, uma vez concluídos todos os investimentos
feitos, teremos uma grande malha brasileira interligada em gasodutos
que, possivelmente, permitirá o transporte de gás desde as redes
boliviana e argentina, que também estão interligadas à chilena,
passando por Porto Alegre ou Corumbá, São Paulo, e subindo até o
Rio de Janeiro, em direção ao Centro-Oeste, a Belo Horizonte e ao
Nordeste, até São Luís. Além disso, existe ainda uma outra malha na
região amazônica.

Nesses projetos, além desse corte pelo Triângulo Mineiro, também
estão incluídas as propostas de ampliação da capacidade' de
transporte do GASBEL, que é o gasoduto do Rio de Janeiro, que vai
de Duque de Caxias a Belo Horizonte, e também do Lorena, passando
por Poços de Caldas, por Itajubá e pelo Sul de Minas.

Uma outra forma de se levarem os gasodutos é através dos
chamados gasodutos virtuais, que têm duas opções: a primeira,
comprimir o gás até 200 vezes a pressão atmosférica e transportá-lo
em carretas, levando-o para mercados onde ainda não se justifica
fazer esse trabalho de infra-estrutura, porque o mercado não está
desenvolvido. Mas, uma vez desenvolvido o mercado, pode-se levar o
gasoduto e a infra-estrutura, basicamente composta de compressores
e carretas, por meio de um sistema de gás comprimido, movendo-o
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para a próxima fronteira. Essa é uma espécie de bandeiras, de
entradas para o desenvolvimento do mercado.

A outra forma de fazê-lo é por meio do gás natural liquefeito. A
temperatura é rebaixada para -163°C, o gás é transformado em
líquido e seu volume é reduzido em cerca de 600 vezes. Assim, pode
ser transportado para regiões mais distantes. Normalmente, vale a
pena fazer o gás virtual até uma distância de 200Km. A economia
indica o gás natural liquefeito como a solução mais apropriada a uma
distância superior a 150km ou 200km.

Temos um pequeno conceito do GNL, Projeto Gemini, desenvolvido
em Paulínia, São Paulo, que atenderá parte do Estado de Minas
Gerais. E um projeto conjunto entre a PETROBRAS e a White Martins,
que liquefará diariamente cerca de 380.000m 3, que será
disponibilizado para transporte por trem ou caminhão no Norte do
Paraná, Triângulo Mineiro, região do Distrito Federal, Goiás, etc.

Temos o conceito das carretas com gás comprimido, com três
opções tecnológicas da Galileu Fiba e da NEOGàS, fabricadas em
Caxias do Sul. Há outras tecnologias em desenvolvimento na White
Martins e na ( ... ). Há uma série de indústrias capacitando-se para
produzir esses equipamentos e tecnologias capazes de permitir esse
transporte. Uma nova cadeia produtiva abre novas oportunidades de
investimentos úteis, porque, com esses custos, o gás chega de
maneira competitiva em relação aos outros combustíveis.

Mostramos a situação das distribuidoras brasileiras, notando-se que
a PETROBRAS está significativamente ausente em São Paulo e no
Rio de Janeiro, exceto na CEG Rio; e em Minas Gerais. Em Minas
Gerais, discutimos uma forma de sanear.

A PETROBRAS participa na distribuição de gás natural em
praticamente todos os Estados em que há gás, exceto nos três
mercados mais importantes. Essa é uma decisão política antiga e está
sendo superada graças aos entendimentos entre a PETROBRAS e os
Estados, como exemplarmente tem acontecido em Minas Gerais. A
presença da PETROBRAS na distribuição local traz vantagens
significativas, porque pode aportar capacidade gerencial, tecnológica,
cooperação; recursos humanos, porque todas as companhias são
novas; investimentos e uma coordenação mais eficaz dos esforços,
garantindo que haja menos disputas e competições no mau sentido.
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Toda indústria nascente precisa de um grau de coordenação entre
os atores para que os investimentos possam ser feitos com segurança
e, com isso, o mercado seja ampliado. Uma vez amadurecido esse
mercado e construída a rede de gasodutos e de distribuição, é
possível pensar no Brasil, no futuro, com um mecanismo adicional que
o tornará mais eficiente e reduzirá custos.

Assim como aconteceu no setor elétrico, que também é uma
indústria de rede, acreditamos que o gás natural no Brasil se
desenvolverá por meio de mecanismos de cooperação entre todos os
atores envolvidos: indústrias privadas, estatais, estaduais,
PETROBRAS e outros organismos, sob a coordenação política do
Ministério de Minas e Energia.

Notamos que Minas Gerais ainda está aquém do que poderia estar,
perdendo para a Bahia e Rio Grande do Sul em termos de consumo.
Isso não é demérito, mas mostra uma oportunidade enorme aberta
para este Estado, da qual sua economia pujante certamente se
beneficiará, com a presença maciça do gás natural e pelos
investimentos que haverá, gerando oportunidades de emprego e
trabalho em Minas. E, acima de tudo, pela maior competitividade que
a economia terá nos vários segmentos, pela presença do gás natural.

O crescimento recente do gás natural é vertiginoso no Brasil inteiro.
Temos uma previsão de quanto será o consumo de gás natural para

cada cenário da economia brasileira. No cenário 1, que é o de maior
crescimento econômico, cerca de 77.000.000m 3 serão
disponibilizados no mercado em 2010 e, adicionado o consumo da
PETROBRAS, chegaremos a 92.000.000m 3 por dia.

Vemos que está segmentado o que entendemos será o mercado de
termelétricas, o mercado industrial, veicular, residencial, serviços etc.

Quanto ao GNV, veículos pesados, com previsões de crescimento
bastante otimistas em alguns casos, mas que acreditamos pode ser
viabilizado pela enorme vantagem que o gás tem no transporte de
veículos leves e de ônibus, permitindo a redução dos custos e
beneficiando a qualidade do ar nas grandes capitais. A PETROBRAS
tem um programa de preços específicos para o gás natural que
substituirá o "diesel" nos ônibus. E garantimos aos empresários que o
metro cúbico do gás natural não custará mais que 55% do valor do
litro de "diesel", fazendo com que sempre haja margem de
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competitividade. Caso baixe o preço do "diesel", o mesmo
acontecerá ao gás.

Quanto ao gás natural na indústria, acreditamos que os segmentos
de co-geração e matéria-prima serão as duas áreas em que o gás terá
muita penetração na indústria.

Eficiência energética, calha técnica, é uma forma de coordenar os
investimentos com outras empresas para que a rede de gás natural
possa ser levada em conjunto com a rede de saneamento, fibra ótica
etc, permitindo eficiência, redução nos custos, e integração de
serviços públicos. Estamos fazendo pequenos experimentos para que
isso seja colocado em prática. Isso significa que normalmente o maior
custo para distribuir o gás natural é a abertura da vala. São quatro
tubos, gás, energia elétrica, água e esgoto e fibra ótica, há um
compartilhamento de custos que exige coordenação mais ampla entre
os vários Ministérios, as várias empresas e as regulações estaduais,
federais e, às vezes, municipais.

Aqui, um indicador claro de como seriam esses custos, uma
estimativa, um experimento concreto feito em Goiânia.

Aqui, um conceito de galeria técnica.
Aqui, outro conceito de galeria técnica.
Sobre a GASMIG, passarei rapidamente as transparência. Elas

apenas reafirmam o que foi dito pelo Secretário Brumer. Temos um
processo, iniciado em 1993, há cerca de 11 anos, quando foi assinado
o primeiro acordo de cooperação entre a CEMIG, GASMIG,
PETROBRAS e o Governo de Minas. Nos últimos oito meses, há um
processo longo de negociação, cujas fases de negociação técriica
estão num plano bastante confortável, permitindo que nos sintamos à
vontade para levar o assunto ao Presidente da empresa, à diretoria da
PETROBRAS e ao Conselho de Administração nas próximas
semanas. O processo está sendo desencadeado para buscar a
aprovação na Assembléia Legislativa, sem o que nada poderá ser
feito. Buscamos também a aprovação das demais instâncias do
Governo de Minas Gerais. Acreditamos que esse processo, iniciado
há 11 anos, em 8 meses terá um desfecho favorável para todas as
partes.

O volume atual contratado é de 3.500.000m 3 para gás industrial e
outros usos. Gás para as térmicas, cerca de 1.600.000m 3. Capacidade
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atual do gás, de 3.500.000m 3 por dia, não inteiramente utilizado. O
volume total contratado em 2010 pode chegar, acreditamos, a
9.600.000m3. Sua origem seria essencialmente de gás nacional, que é
a questão contratual, e uma pequena porção de gás boliviano. O gás
para as térmicas permaneceria aproximadamente no mesmo volume
atual, de 1.600.000M3 diários.

Acreditamos que em 2010, o Triângulo Mineiro terá
aproximadamente 2.200 .000M3 , especialmente para a fábrica de
fertilizantes e para outros usos; o Sul de Minas, aproximadamente
1.000.000M3 ;  e a Grande BH, 4.800.000m 3. Há necessidade de
expandir a capacidade de transporte do gasoduto da REDUC, para
aproximadamente 5.1 00.000m3, portanto acima dos 3.500.000m 3 hoje
existentes.

Aqui, os segmentos residencial, automotivo, comercial, industrial,
termelétrico, gás natural comprimido e co-geração estudados nas
várias regiões, especialmente no Sul de Minas e Triângulo Mineiro, na
área de influência do GASBEL, incluindo-se a Grande BH, o Vale do
Aço, a Zona da Mata e o Campo das Vertentes.

Aqui, uma previsão de como acreditamos que o mercado poderá ter
um crescimento vertiginoso até 2007 e 2008 nos vários segmentos de
co-geração, de gás natural comprido, de termelétrica, residencial e
industrial. Essa é a grande perspectiva de consumo. Quando
comparado com o setor industrial, o setor automotivo parece pequeno,
mas essa faixa verde aqui embaixo significa a redução de custos e da
poluição ambiental, especialmente se o transporte coletivo for
beneficiado, com a redução do consumo de "diesel" nas grandes
regiões metropolitanas e com a sua substituição por gás natural.
Sabemos que as emissões são bem inferiores quando se usa o gás
em vez do "diesel", mesmo com os esforços que a PETROBRAS vem
fazendo para produzir "diesel" metropolitano.

E importante que nessa negociação a PETROBRAS não se
prejudique, porque volta e meia vem à tona que há um conflito interno
na empresa. Evidentemente, a PETROBRAS segue critérios
empresariais, tem a obrigação de garantir a sua rentabilidade e
eficiência. Essa substituição programada de combustíveis não é
danosa à PETROBRAS; pelo contrário, a idéia de que podemos
importar menos "diesel", menos GLP ou exportar mais líquidos como
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hoje exportamos óleo combustível, coque e gasolina, permite uma
arbitragem adequada para que a eficiência econômica seja mantida.

A PETROBRAS é uma grande fornecedora de óleo combustível para
usinas termelétricas nos Estados Unidos. Temos contratos
significativos na Flórida e em Nova York de suprimento de óleo
combustível, que se torna excedente no Brasil e pode ser então
colocado no mercado exterior.

Aqui, a situação atual e potencial por região. Grande BH, Sul de
Minas, Triângulo Mineiro, Vale do Aço, Zona da Mata e Campo das
Vertentes. São regiões em que o mercado, que já é influenciado com
a presença dos gasodutos, poderá crescer mais. Os gasodutos
virtuais atenderão às demais regiões.

Aqui, os investimentos previstos no plano diretor que está sendo
programado dentro do acordo com a CEMIG, com o Governo de
Minas Gerais e com a GASPETRO. Cerca de US$170.000.000,00 em
distribuição; quase US$300.000.000,00 em transporte, perfazendo um
total de US$500.000.000,00 em investimentos em todas essas
regiões. E um enorme impacto positivo. Como se sabe, o consumo de
insumos e a mão-de-obra serão significativos.

Além disso, é preciso lembrar que esses são os investimentos
induzidos pelo sistema. PETROBRAS, CEMIG e GASMIG em paralelo,
para que o mercado cresça. E necessário termos queimadores,
máquinas de co-geração, turbinas, caldeiras, conversão de veículos,
enfim, todo um conjunto de atividades econômicas. A exemplo do que
aconteceu nas décadas de 60, 70, 80 e 90, quando o Brasil cresceu
muito com a indústria elétrica, desenvolvendo hidrelétricas, linhas de
transmissão e produzindo utensílios e equipamentos de uso elétrico
nos setores industrial, doméstico, comercial e de serviços, esses
investimentos darão.

Acreditamos que o Triângulo - é claro que rn isso é da alçada do
Ministério de Minas e Energia - poderá ser beneficiado com um
gasoduto que vier a ser planejado entre o GASBOL, Brasil-Bolívia, e a
região de Goiás e do Distrito Federal, cortando o Triângulo Mineiro.

Cabe ao Ministério de Minas e Energia decidir se aplicará os
recursos da conta de desenvolvimento energético, que é um fundo
que está sendo formado para viabilizar investimentos em gasodutos
em regiões que ainda não os têm.
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De acordo com o cronograma de investimentos nota-se, como

disse o Secretário, que há ênfase em transporte e distribuição nos
próximos anos, até 2009.

Aqui está o que se pretende na Grande 6H, no Sul de Minas, no
Triângulo Mineiro, no Vale do Aço e na Zona da Mata, em termos de
distribuição e investimentos a serem liberados pela GASMIG
reestruturada e ampliada.

Esse é o transporte essencialmente a cargo da PETROBRAS,
ampliação do GASBEL, do gasoduto Lorena-Poços de Caldas e,
eventualmente, na região do Triângulo Mineiro, com a participação da
COE do Ministério de Minas e Energia.

Esse é o cronograma de distribuição.
Os números de capacidade de transporte são: Lorena-Poços de

Caldas, 1.000.000m3; São Carlos-Triângulo poderá atingir cerca de
2.500.000m 3 - essa seria a primeira parte de um gasoduto que no
futuro iria até Goiás e Distrito Federal -; e Rio-Belo Horizonte, com
ampliação da capacidade para até 7.000.000m 3 por dia.

Evidentemente, a associação entre CEMIG, GASPETRO e GASMIG
somente será formalizada após a autorização da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, conforme proporá o Governo
do Estado, após aprovações societárias no âmbito da CEMIG e da
GASMIG e no âmbito da PETROBRAS, da GASPETRO e da diretoria
da PETROBRAS, do Conselho e da Administração da PETROBRAS,
que é presidido pela Ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef.

Obtidas as aprovações, acreditamos que, em breve, em não mais
que oito semanas, possamos... Antigamente, brincava-se que 'á
estamos namorando há oito anos, portanto, se demorar mais oito não
é grave." Na reunião, o Secretário Brumer dizia que não passará de
oito meses. Retomamos as negociações em meados do ano passado
para que as equipes da GASMIG, da CEMIG e da PETROBRAS se
sintam confortáveis em demonstrar um resultado para suas instâncias
superiores, que terão a oportunidade de analisá-las.

Agradeço a gentileza do Presidente deste debate por ter-me
outorgado mais tempo. Da parte da PETROBRAS, é importante trazer
essa mensagem de otimismo e de compromisso. Quando olhamos o
mapa, parece-nos que o gás foge de Minas, porque os gasodutos
passam longe, e o volume de gás ainda é pequeno, quando
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comparado com a economia de Minas. Parece que esse cenário
está definitivamente sendo substituído por outro em que todos nós,
PETROBRAS e a sociedade de Minas Gerais, teremos a ganhar. E a
sociedade brasileira também, porque, afinal, Minas Gerais é o coração
do Brasil. Muito obrigado.

Palavras da Secretária Maria das Graças Silva Foster
Bom dia. Falo em nome da Ministra Dilma Roussef, que hoje

participa de várias atividades que acontecem ao mesmo tempo. Sou
Secretária de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do
Ministério de Minas e Energia.

Agradeço, em nome do Governo Federal, o convite à Ministra Dilma,
e cumprimento o Deputado Alencar da Silveira Jr., coordenador do
debate; o Secretário Wilson Brumer; a Deputada Jô Moraes; os Srs.
Djalma Bastos de Morais, Marco Paulo Dani, lido Luiz Sauer,
Fernandes, Romero de Oliveira e Silva, Cláudio Amoldo, meus
colegas da PETROBRAS, da GASMIG e da TRANSPETRO e os
demais presentes.

No tempo de que disponho, falarei sobre a política energética de
petróleo e gás natural no Brasil.

Como bem disse o Diretor da PETROBRAS, o gás natural não é um
combustível isolado da pasta de combustíveis. No País, o gás natural
é, em geral, associado ao petróleo, mas também é produzido de forma
isolada. Um campo de gás será uma experiência nova para nós,
assim que monitorarmos as reservas da bacia de Santos. O gás
natural faz parte de um grupo de combustíveis cuja penetração e
sustentação devem ser profundamente admiradas e reguladas por
marco regulatório próprio.

Ao desenvolvermos a matriz energética e ao dar-lhe dimensão, é
necessário que tenhamos absoluta clareza das fontes de oferta para
atender à demanda real, à demanda potencial e à demanda projetada
que se fazem para o Brasil em termos de gás natural.

Até então, devido ao monopólio exercido pela PETROBRAS, e, diga-
se de passagem, muito bem desenvolvido, não existia uma política
exploratória para o Brasil, mas planeja-se para 2006 a tão sonhada
auto-suficiência de petróleo.

A política para o gás natural que agora chega à sua forma pronta,
mas não final, será levada à discussão junto aos agentes de mercado.
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A diversificação da bolsa de combustíveis é um trabalho do
Governo do Presidente Lula.

No próximo "slide", veremos nossa matriz energética. Hoje, o
petróleo está com 43% de ocupação dessa matriz, e o gás natural,
com 7,5%.

Sempre que me perguntam em palestras, entrevistas ou aulas sobre
que participação o Governo Federal desenha para a matriz energética
brasileira, respondo que não há meta de 12%, 14% ou de qualquer
outra porcentagem. O que se precisa é definir o mercado real,
potencial e projetado para o gás natural no Brasil. Só assim, ao
trabalharmos a nova política de gás, poderemos, no planejamento
energético do Governo e no planejamento estratégico das grandes
companhias, desenhar em conjunto a participação do gás na matriz
energética brasileira.

O próximo "slide" mostra, em desenho, o crescimento da produção
de petróleo e de gás natural no Brasil. Há dez anos, produzíamos 600
milhões barris de petróleo por dia; atualmente, produzimos de
1.560.000 a 1.620.000 barris.

Por que falar em petróleo, quando tratamos do gás? Não há como
se desenhar um plano de massificação, de antecipação ou de
ampliação da participação do gás na matriz energética sem se falar
em petróleo e em fontes renováveis.

Presenciamos um enorme crescimento da participação do gás
natural nos últimos dez anos. Analisando a situação dos
hidrocarbonetos em 2004, vemos que a produção de gás natural foi
superior a 42.000.000m3 ao dia, com um volume comercializado de
38.000.000m 3 ao dia. O gasoduto Bolívia-Brasil bateu recordes de
movimentação de gás a cada semana. Constatamos um crescimento
praticamente proporcional tanto do petróleo quanto do gás, porque o
que colocamos hoje em produção é o gás associado. Pelo fato de o
Brasil ter feito crescer sua produção de petróleo, fez crescer também
a necessidade de comercializar o gás. Como a PETROBRAS é uma
grande produtora de petróleo e detentora das grandes reservas no
Brasil, para que pudéssemos produzir e comercializar o petróleo
tivemos de achar destino comercial também para o gás natural.

Descrevemos nesta parte do nosso trabalho nossas descobertas de
petróleo nos últimos três anos, mais especificamente em 2003. Estão
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mostradas em amarelo e marrom as bacias sedimentares onde há
acumulação de petróleo e de gás. Em todo o Pais, seja em terra, seja
no mar, são explorados atualmente apenas 3% de toda a nossa bacia
sedimentar, ou seja, 97% não está sendo explorada. Pelos modelos
geológicos de acumulação de hidrocarbonetos, temos muita
esperança em vir a ser um grande produtor de petróleo e gás e, com
isso, tranqüilizar os mercados emergentes, que são a grande maioria.

Conversava há pouco com o Romero, que dizia sermos um País
infante em gás natural. Quero dizer a ele e aos demais presentes que
nos aproximamos quase que da adolescência nas questões afetas ao
gás natural - o crescimento tem estado na faixa de 14% e 15% ao
longo dos últimos 20 anos. Somos um País tropical, com uma enorme
base hídrica e com uma grande extensão de terras agricultáveis. O
tamanho do mercado para o gás natural é limitado em virtude da
nossa condição tropical. E um país que comercializa praticamente
40.000.000m 3 de gás ao dia numa condição de país tropical com base
hídrica já vem se aproximando da condição de adolescente nas
questões relativas ao gás natural.

A PETROBRAS descobriu óleo leve - que é sempre preferível ao
pesado - no ano passado, na bacia de Sergipe e Alagoas;
1.100.000.000 de barris é o volume potencial recuperável pela
PETROBRAS na bacia do Espírito Santo.

No próximo "slide" estão retratadas as várias descobertas efetuadas
na bacia de Campos, em especial nos últimos dois anos, acentuando-
se em 2003. Foram descobertos 4 bilhões de barris de óleo pesado no
primeiro semestre do ano passado, tendo havido outras descobertas
na mesma bacia. Essa bacia é extremamente interessante. Além da
PETROBRAS, que detém a grande maioria das áreas em atividade
exploratória e, obviamente, em produção, a Esso, a Total, a Shell e a
Chevron-Texaco detêm grandes investimentos no Brasil. Isso amplia a
nossa capacidade de atingir volumes crescentes não só de petróleo,
mas também de gás natural. O Governo Federal tem se esforçado
para tornar público em níveis nacional e internacional o interesse
absoluto que temos em manter aqui as companhias estrangeiras,
seguindo a política exploratória que vem sendo definida para o País.

No próximo "slide", temos a nossa conhecida bacia de Santos pelas
grandes descobertas que tivemos nos blocos BS 400 e BS 500, como
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foi dito pelo Diretor lido. São 510.000.000.000m3, se
considerarmos descobertas menores no bloco BS 500. No BS 400 são
praticamente 419.000.000.000m 3 em águas que variam de iSOm a
1.700m de profundidade. Também nesses blocos, temos a Sheil, a El
Paso e a Chevron Texaco, além da PETROBRAS, que detém 100%
do BS 400.

Hoje as reservas provadas de petróleo são de 10.600.000.000
barris, com uma produção de 1.550.000 e um consumo de petróleo de
1,86. Ainda que estejamos atingindo a nossa auto-suficiência em
2006, com 2.200.000 barris de petróleo por dia, temos uma relação
reserva-produção de aproximadamente 19 anos. No caso do gás
natural, uma relação reserva-produção de 16 anos. Consideramos
como reservas provadas os 245.000.000.000, que são
8.400.000.000.000 pés cúbicos. Essas são reservas já confirmadas
pela PETROBRAS. Se consideramos como reserva provada o volume
descoberto de gás natural na bacia de Santos, teremos
26.400.000.000.000 pés cúbicos de gás natural disponíveis a serem
comercializados. Esse volume permitiria que saíssemos do atuais 43,5
milhões ou 37.000.000m 3 por dia comercializados e partíssemos para
um consumo de 100.000.000m 3 por dia de gás. Deixamos claro que
essa condição de produtor de petróleo e gás deve-se unicamente ao
esforço exploratório de produção feito pela PETROBRAS nos últimos
50 anos.

No próximo "slide", tratamos exatamente da questão exploratória.
Esse foi o trabalho feito no ano passado pelo Governo Federal, para
definir a política exploratória do Brasil. Um País que detém reservas e
sai da condição de monopólio para a de mercado aberto, o que
ocorreu a partir de 1998, precisa definir as responsabilidades e o
plano de exploração de suas jazidas de petróleo. Tanto o petróleo
quanto o gás são patrimônio da União, de todo o povo brasileiro. Eles
só se tornam propriedade da operadora, seja da PETROBRAS, seja
de qualquer outra, a partir do momento em que ele passa na cabeça
de poço. Ainda que haja a descoberta de petróleo e gás ocupante dos
poros da rocha, eles são um bem da União e precisam ser muito bem
administrados, porque não são renováveis.

A partir do momento em que é feito qualquer negócio com petróleo e
gás, essa é uma recuperação que não se faz mais. Um bom negócio
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hoje é um bom negócio para a Nação adiante, e um mau negócio
hoje é um péssimo negócio para a Nação nos próximos anos.

Na curva, o vermelho é o consumo; o azul, a produção; e o amarelo,
a diferença entre os dois primeiros. Até o ano de 2002, vimos que
tínhamos uma produção crescente. Como disse, todo o trabalho de
auto-suficiência em 2006 é petróleo já descoberto, e a realização da
produção é conseqüência da política de desenvolvimento até a época.
Completando o "slide", depois da quebra do monopólio chegamos à
realização de cinco rodadas de licitação. A última delas foi feita pelo
Governo, no ano de 2003. Perguntamos qual o desenho para a
política exploratória no Brasil e não a encontramos, mesmo após a
quebra do monopólio.

Teremos produção crescente, mas seremos um exportador de
petróleo? O que será feito com as nossas jazidas? Como se dará o
consumo do petróleo? Não teremos mais licitação no Brasil hoje,
como tem sido o pleito de alguns agentes ou de algumas instituições
de parar totalmente a produção, pois ela não deve ser trabalhada,
uma vez que não devemos admitir no País outros agentes
desenvolvendo atividades exploratórias? Para onde vai o nosso
crescimento? E completando o "slide", perguntamo-nos: qual o perfil
exploratório do Brasil? Seremos um País explorador?

Nas cinco primeiras rodadas de licitação, a estratégia da ANP foi
colocar toda a nossa bacia sedimentar à disposição para exploração,
dependendo unicamente do interesse em se fazer a prospecção e
considerando de forma indistinta a exportação do petróleo e do gás
natural.

O Brasil será um produtor exportador líquido de petróleo ou um
provedor voltado prioritariamente para o atendimento da demanda
nacional? No próximo "slide", respondemos a essa pergunta, a partir
da aprovação pelo Conselho Nacional de Política Energética, em
junho de 2003, da política exploratória do Brasil. Citarei apenas dois
trechos dessa política: deveremos estabelecer como política nacional
a expansão da produção nacional de petróleo e gás natural, com
vistas à manutenção da auto-suficiência, bem como o incremento das
reservas do País, e cabe ao Ministério de Minas e Energia fixar a
relação ideal entre reserva e produção de petróleo e gás natural para
cada licitação. Ou seja, não estamos desenhados para ser um
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exportador de petróleo ou gás prioritariamente, e sim um provedor
das nossas necessidades em nível nacional. E deveremos fazer
gestão das nossas reservas de petróleo e gás, porque dessa gestão
depende o futuro da Nação, já que se trata de combustível não
renovável.

No próximo "slide", quanto ao planejamento do abastecimento de
petróleo e gás natural feito pelo Governo Federal, temos a
necessidade de incorporar, no ano de 2011, 1.100.000.000 de barris
de petróleo à nossa matriz de hidrocarbonetos. Por isso, no mês de
agosto, serão licitados 914 blocos exploratórios, marcados em azul.
Demos destaque para 252 blocos que estamos colocando em licitação
na bacia de Santos, a mesma que, por meio da PETROBRAS e de
outras empresas operadoras, em escala significativamente melhor,
descobrimos no ano passado. Isso sinaliza nossa vocação de
produtores de gás nacional.

Passamos muito rapidamente sobre a nossa indústria de gás
natural, mostrada pelo próximo "slide", que tem quatro anos. E lógico
que grandes distribuidoras, como a CONGAS, começaram as suas
atividades há um século, mas temos, como marco, a conclusão do
Gasoduto Bolívia-Brasil, que deu ao Brasil o perfil de um País que
considera o gás natural em sua matriz energética.

Chamo a atenção para o consumo do mês passado, que foi de
37.800.000m 3 por dia de gás. Especificamente ressalto a geração de
energia, com 10.700.000m3 por dia para a energia por meio das
nossas térmicas, em especial no Nordeste, com alguma geração no
Sul, principalmente no Estado do Rio de Janeiro.

O próximo "slide" mostra o crescimento desse consumo de gás no
mês de março.

Traz os mesmos números do "slide" anterior, mas mostra que nossa
rampa de crescimento de janeiro de 2000 a março de 2004 apresenta
significativa expressão do crescimento de geração de energia elétrica
a partir do gás natural. Em novembro do ano passado, houve grande
estiagem no Nordeste do País.

No próximo "slide", mostramos a malha de gasodutos. Hoje
possuímos uma modesta malha de 5.688km de gasoduto. Há 24
distribuidoras estaduais, como mostrou o Diretor lido, com
aproximadamente 9.000km de rede de distribuição em todo o País.
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No próximo "slide", mostramos as térmicas a gás existentes. A

meta do Governo no segmento de gás natural é a integração
energética entre as reservas dos dutos do nosso País. Os números 1,
2, 3, 4 e 5 são as grandes metas do Governo Federal para o gás
natural. O número 1 é a integração das reservas de gás natural do
Brasil, Argentina e Bolívia. Essa é uma meta do Governo. Nossos
vizinhos Argentina, Chile e Bolívia, por razões diferentes, vivem
problemas. A Argentina sofre com dificuldades econômicas em extrair
e desenvolver o gás de suas reservas, que hoje são de
32.900.000.000.000 de	pés	cúbicos.	A	Bolívia	possui
52.300.000.000.000 de pés cúbicos de gás. No Brasil, temos
confirmados apenas 8.000.000.000.000 de pés cúbicos de gás,
passando a 26.400.000.000.000 tão logo confirmada a existência de
gás na bacia de Santos. Temos como meta a integração das reservas
de gás natural do Brasil, Argentina e Bolívia. Quando falamos de
integração de reservas de hidrocarbonetos, estamos falando da
integração da nossa malha de dutos, tanto de petróleo quanto de gás,
e, especificamente, de gás natural, e da nossa integração energética,
da nossa capacidade em gerar energia elétrica, exportar energia
elétrica e importar energia. Isso traz tranqüilidade ao povo brasileiro,
que começa a desenvolver o seu mercado de gás, o seu mercado de
energia.

Em 2005 haverá necessidade de termos infra-estrutura logística
para despacharmos o gás natural de nossas térmicas não em forma
simultânea, porque dificilmente existiria demanda para despachar
8.6001VIW. Precisamos dispor de gás e de infra-estrutura para
despachar dessas térmicas já existentes, já desenhadas.

Faz parte dos planos do Governo desenvolver a produção da bacia
de Santos, a política de petróleo e a política de gás de tal forma que
essa bacia encontre mercado para se desenvolver, senão não
passará de volume descoberto, dificilmente chegando à reserva que
possa ser incorporada ao mercado. Planejamos ter o arcabouço
regulatório que dê à PETROBRAS não só o poder financeiro, mas
também a atratividade comercial e o conforto do investidor em fazer
as malhas de gasoduto passarem de 5.6001km, somando mais
4.600km para haver essa integração de dutos no Brasil. Temos de
desenhar um arcabouço regulatôrio que permita a expansão da
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comercialização do gás natural no Brasil por suas distribuidoras.

Por isso, passando para o próximo 'slide", no final de novembro do
ano passado, foi baixada a Portaria n° 432, do Ministério de Minas e
Energia, com o objetivo de ampliar a participação do gás na matriz
energética, trabalhando a formação de preço do gás natural,
considerando, no desenho dessa formação de preço, combustíveis
fósseis e renováveis; definir as diretrizes para o aproveitamento das
reservas de gás natural do Brasil, considerando o abastecimento
interno como prioridade absoluta e avaliando a potencialidade de
importação e de exportação de gás, se for o caso; definir diretrizes
para a adequação do marco regulatório da indústria do gás, no que diz
respeito especificamente à condição de transporte de gás; e definir
diretrizes para a expansão da infra-estrutura desse transporte e
distribuição, considerando os modais alternativos.

Essa portaria deveria ser concluída em quatro meses, mas ainda
não está, até porque, ao longo do trabalho que estamos realizando
desde o ano passado, entendemos que muito mais importante do que
baixar portarias era desenhar a lei do gás. Hoje, a Lei n° 9.478, a lei
do petróleo, trata de forma muito tímida a questão do gás e, do ponto
de vista técnico, de forma errada, pois considera o gás um derivado
do petróleo, o que não é. Assim, resolvemos, em vez de definir
apenas diretrizes, escrever e definir a lei do gás e fazer a revisão
necessária da lei do petróleo. Como tem sido colocado na mídia, pela
Ministra Dilma, até o final de julho essa política, do ponto de vista
institucional, estará escrita e colocada em um texto, como foi feito
para o setor elétrico, e nos meses subsequentes será promovida uma
discussão intensa junto a todos os agentes que serão impactados por
essa política. Vamos conversar mais intensamente com as
distribuidoras. De certo, a PETROBFIAS e as demais operadoras têm
um papel fundamental, pela experiência que acumulam no Brasil - em
especial, a PETROBRAS -, mas tivemos de optar por escrever o texto
básico institucional para, depois, abrir para a discussão de forma
ampla.

Hoje, essa política já tem definidos os seus principais tópicos, que
tratam exatamente da estrutura institucional. Do mesmo jeito como
foram criadas entidades específicas para o setor elétrico, imaginamos
que também deveríamos ter câmaras de gestão para o gás, comitê de
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monitoramento do setor do gás e mais poder para a ANP, como
exemplos. É fundamental que essa política trate da exploração e da
produção de petróleo e gás, traçando uma linha de exploração e
produção no País para o gás natural; do transporte de gás; da questão
da transferência e de novos conceitos, como a questão dos dutos de
coleta de gás; da ampliação da estrutura de transporte; da questão de
como, quando e por que importar; da questão da exportação, como eu
havia dito; da comercialização; dos preços e tarifas; da distribuição e
da necessidade ou não da desverticalização ou da verticalização.
Também é fundamental que se discuta e fique clara nessa política a
questão da prioridade de uso - em dezembro e janeiro, por exemplo,
houve falta de gás no Nordeste -; a prioridade de abastecimento; a
especificação e a qualidade; e a integração com o setor elétrico.
Todos esses são pontos fundamentais que estarão desenhados nessa
política.

A luz dessa política, passamos para o próximo "slide", em que
colocamos a questão da expansão da comercialização. Atualmente,
nossa matriz aponta para 36% de uso da gasolina e 58% do "diesel".
No âmbito nacional, ainda que a penetração do gás natural tenha tido
grande crescimento nos últimos meses, aliado a uma estagnação nas
últimas semanas, o gás natural tem uma participação de apenas 0,1%
na matriz energética nacional, considerando-se os combustíveis.
Finalmente, temos o álcool, que é um programa do Governo Federal,
com um percentual de 5,3% nessa matriz. Em vermelho, vemos a
uniformidade do gás natural em relação a preço.

O gás natural tem vantagens técnicas, econômicas e ambienfais.
Muito mais do que isso - neste momento bastante conturbado que vive
o mercado de combustíveis -, além de haver tido previsibilidade muito
maior do seu preço, de não ser impactado pelas flutuações ocorridas
com a produção e o preço do álcool, que faz variar o preço da
gasolina, o gás natural tem a vantagem absoluta de não ser
manuseado. Conseqüentemente, não pode ser adulterado, garantindo
ao consumidor a qualidade com a qual é projetado.

O último "slide" mostra o trabalho realizado pelo Governo para ter
uma bolsa de combustíveis diversificada. Completando essa projeção,
abordarei a questão do biodiesel. Há cerca de duas semanas foi
realizada uma reunião dos Ministros com o Presidente Lula. Ficou
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confirmado que até o final deste ano será permitida a mistura de
2% do biodiesel no diesel, de forma não compulsória, porque
precisamos organizar a nossa produção. O Programa Biodiesel tem
caráter fundamentalmente social. A presença do biodiesel no diesel é
uma grande oportunidade de geração de rendas. A participação
crescente do álcool e sua mistura na gasolina revela referência
mundial nas produções de gasolina, de álcool e na mistura dos dois
produtos.

Existe grande interesse do Governo Federal em promover políticas
para que o gás natural veicular seja usado, cada vez mais, como
substituto do diesel, de que somos importadores. Ainda que estejamos
mudando o perfil de refino para acomodar melhor o gás natural, para
produzirmos mais diesel, é muito conveniente que o gás natural
veicular seja, cada vez mais, colocado no mercado de diesel. Esse
produto significa 20% do custo total das passagens de ônibus. Como
o gás natural é mais atrativo do ponto de vista econômico, e com a
condição de que as companhias de ônibus não incorporem as
margens - fruto da substituição por um combustível mais atrativo -, o
Governo Federal está empenhado em estabelecer com os senhores
todas as formas possíveis de negociação, porque as operadoras
desenvolvem com seus clientes políticas comerciais. Políticas públicas
são feitas pelo Governo Federal. Por isso precisamos ouvi-los, estar
com os senhores, a fim de que a vontade de fazer expandir o gás na
matriz energética torna-se possível por meio das políticas do Governo
Federal.

Parabenizo o Governo do Estado, a GASMIG, a CEMIG e a
PETROBRAS pela solução desse impasse de 11 anos. Como foi dito
pelo Diretor Hildo, em apenas oito meses a PETROBRAS conseguiu
resolver problemas antigos. Por exemplo, o GNL ficou durante anos
sem sair do papel. Agora, teremos gás natural liquefeito em São Paulo
e gás natural em Minas Gerais.

Agradeço aos senhores, pedindo desculpas pela ausência da
Ministra Dilma, uma mineira, que deixa, por meu intermédio, um
abraço para todos os mineiros de Belo Horizonte. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Romero de Oliveira e Silva
Sr. Presidente, Deputado Alencar da Silveira Jr., e demais

integrantes da Mesa. Agradeço o convite formulado pelo Deputado
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Mauri Torres.

Eu diria, com o que ouvimos nas palestras da Graça, do lido e do
Brumer, que temos uma noção ciara do potencial do gás natural e de
quanto ele é importante para nossa matriz energética e como ele
estaria sendo tratado em nível nacional. Poderia dizer, como estou
nesse segmento desde 1999, que nunca escutei falar tanto em gás
natural como tenho escutado agora. As palavras da Graça e do lido
são sempre entusiasmantes para quem convive com o segmento de
gás natural. Como associação, como interessados nesse segmento,
não podemos perder a oportunidade de nos agruparmos a esse
entusiasmo e, nessa carona, promover as ações que são necessárias
para o setor.

As apresentações, em termos de varreduras em níveis mundial,
nacional e estadual, já foram brilhantes. Ninguém pode se queixar da
falta de informação para se situar nesse quadro do gás natural. Queria
chamar a atenção para alguns aspectos nesse setor. Não que os
palestrantes tivessem feito com menor ênfase. Não, a Graça e o lido,
como gestores, foram completos, ao exporem as suas questões e as
suas preocupações. Vou enfatizar aspectos que me chamam a
atenção, como Presidente da associação brasileira, para que possa
ocorrer o desenvolvimento esperado e para que possamos buscar um
planejamento mais estruturado e integrado. Sabemos que a militância
do gás natural é muito pequena. O nosso exército é pequeno quando
comparado a outros setores. Quando vemos a matriz energética
dentro das proporções que foram postas, vemos que o petróleo e a
energia elétrica desequilibram a ponto de o gás natural ficar com uma
fatia que precisa ser muito trabalhada. Como a fatia é pequena e os
integrantes do exército são pequenos, é preciso haver um apoio
maior, seja ele da PETROBRAS, seja do Governo. Não dá para a
indústria andar sozinha diante de um quadro de urgência que o País
busca para a questão energética nacional. Diria que, para
minimizarmos os esforços e alcançarmos os resultados, precisamos
de um planejamento integrado do setor. Insisto em dizer que nunca
ouvi falar tanto de gás, principalmente dentro do Ministério, a ponto de
termos uma secretária com as atenções voltadas para o gás e os
recursos renováveis. Há um bom tempo, a Graça está se dedicando à
área do gás. Devemos unir os esforços para abraçarmos essa
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bandeira que está sendo levantada pelo Ministério e contribuir
para que se possa alcánçar os êxitos necessários do setor.

Nesse processo de lembrança, gostaria de dizer que, sendo um
setor infante, que está atingindo a adolescência, é preciso buscar
alguns paralelos do passado para podermos enxergar e delinear o
futuro.

O setor elétrico, ao longo do tempo, muito se utilizou do Governo
Federal para fazer as expansões de rede de energia.

Conforme disse o lido, assim como existem as redes da
PETROBRAS, o nosso desafio é fazer as redes de gasodutos; porém,
uma vez feitas as redes, é preciso tomar o cuidado de lançar tarifas
competitivas, sob pena de não haver uso adequado. No GASBEL,
vivemos essa dificuldade, pois, apesar de termos oferta para o
produto, havia o empecilho da demanda em função do preço.

Assim, o preço é um componente que não pode ser visto
isoladamente, e sim dentro de uma política maior; portanto, precisa
ser definido.

Lei do gás e preço são questões que constantemente discutimos
com a Graça. Não basta descobrir uma reserva, como descobrimos
agora em Santos, se não conseguirmos escoá-la e fazer uso
adequado desse produto; caso contrário, estaremos na condição de
País rico, mas que não sabe fazer uso de seus recursos naturais.

Apesar do empenho do lido e da Graça, o esforço será grande.
Assim, é necessário reunir forças para promover o processo.

O Governo Federal precisa abraçar o gás natural de forma mais
clara, ou seja, deixar público e notório o seu apoio a ele. Para isso é
necessário esclarecer ao público em geral o que é o gás natural.
Parece brincadeira, mas isso não está claro. Por se tratar de uma
indústria nova, é preciso esclarecer que o gás natural possui
particularidades diferentes. Mas isso precisa ser feito de forma
intensa, por meio de um processo de comunicação com forte
influência na mídia nacional. Não existem recursos nas distribuidoras
para fazer uma divulgação maior, ou seja, em nível nacional. Dessa
forma, isso deve ser encampado pelo Governo Federal, com a
colaboração da PETROBRAS.

A política do gás natural está perfeita, mas precisamos do apoio do
Congresso junto ao Ministério, pois a CIDE e a ( ... ) também podem
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ser utilizadas no desenvolvimento dessa rede. Assim, teremos os
benefícios de expansão não só dos gasodutos apresentados pelo lido,
que estão dentro da visão da PETROBRAS, mas também do
gasoduto Gás-1, que faz a interligação do Nordeste com a Bolívia.
Dessa forma, passaríamos a ter uma rede integrada de norte a sul.
Para isso, conto com a participação ativa de toda a cadeia, a fim de
evoluirmos.

Concluirei com uma visão de futuro a ser perseguida por todo o
setor de gás. Quando vejo a Ministra falando sobre a universalização
do setor elétrico, e o lido sobre a massificação, se juntarmos essas
duas variáveis, o futuro para o setor de gás será colocar em cada
ponto de luz um ponto de gás.

Peço ao Deputado Alencar da Silveira Jr. que entregue ao Deputado
Mauri Torres esta lembrança sobre a história do gás em Pernambuco.
É muito importante que possamos andar com nossas pernas. Quem
não tem história não tem futuro. Procuramos traçar a história do gás
em Pernambuco e o desafio é traçarmos a história do gás no Brasil.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra ao Dr. Djaima, quero
fazer um agradecimento a ele. Nos últimos quatro anos, todos os
aumentos ocorridos no setor do gás veicular foram discutidos no
gabinete do Dr. Djaima. Ele sempre atendeu muito bem a todos os
empresários, donos de postos, convertedores e ao Presidente do
Sindicato dos Taxistas, quando mostravam as dificuldades do setor,
fazendo barganhas, diminuindo o ganho da GASMIG e pedindo aos
empresários que também diminuíssem seus ganhos. Publicamente,
agradeço ao Dr. Djaima Morais esse canal de negociação que temos
com a CEMIG, que, por intermédio da GASMIG, é parceira do
segmento. Não poderia deixar de dizer estas palavras ao Dr. Djalma,
Presidente da CEMIG, a quem agradeço em nome dos representantes
do setor de gás, que sabem que temos a pessoa certa no lugar certo.
Nos Governos passados, os Presidentes de alguns órgãos eram os
donos da verdade, e, na CEMIG, o Dr. Djaima sempre foi um parceiro,
um amigo e colaborador e, acima de tudo, uma pessoa que sabe ouvir
e discutir com o setor. Esperamos que o senhor continue brilhando
junto à CEMIG. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Djalma Bastos de Morais

5
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Deputado Alencar, agradeço as palavras elogiosas e quero

estendê-las ao nosso companheiro da GASMIG, que, com seu
esforço, tem-nos permitido ajudar no desenvolvimento do Estado.

Na pessoa da Deputada Jô Moraes, cumprimento os demais
Deputados e os componentes da Mesa, Secretário Wilson Brumer e
demais companheiros da CEMIG e GASMIO. Agradeço a
oportunidade de estar presente falando sobre nossos projetos. A
GASMIG é um projeto vitorioso, que todos conhecemos.

Quero dizer ao Dr. lido Sauer que, se não temos uma utilização
maior do gás no Estado, é porque não temos dutos. Se utilizarmos as
duas termelétricas que temos em Juiz de Fora e em lbirité, a
capacidade atual do gasoduto, que é de 3.000 .000M3 , esgota-se.
Então, se não temos um consumo maior de gás no Estado, é porque
não temos uma rede de dutos com capacidade suficiente para atingir
nossos objetivos.

As negociações entre PETROBRAS, GASPETRO, GASMIG e
CEMIG serão apresentadas hoje, no Conselho de Administração da
GASMIG e, no dia 27, no Conselho de Administração da CEMIG.

Informo que o acordo será viabilizado quando passar pela Casa. O
que fazemos é um ajuste de conversas iniciadas há mais de 10 anos.
Durante minha permanência na PETROBRAS, aqui estive, por seis
vezes, tentando viabilizar o acordo, o que não consegui, mas, graças
a Deus, agora estamos conseguindo fechá-lo. O acordo terá ainda o
consentimento do Conselho de Administração da CEMIG e, em
seguida, será enviado à Casa para sua formalização em definitivo.

Tecerei alguns comentários sobre as propostas aqui elaboradas pela
Dra. Maria das Graças e pelo Dr. lido. Há um problema complexo que
não estamos observando. Com relação a esse bem vital para o País e
para todos nós, que é o gás, não vemos, por parte da PETROBRAS,
uma divulgação, em tempo hábil, para melhorar, expandir e
exemplificar o que é o componente gás. Os perigos que hoje a
Argentina está enfrentando, dentro de sua matriz energética, por falta
de energia e falta de consumo, devem-se exclusivamente ao problema
de prospecção. Está difícil enviar energia para a Argentina
especificamente por problemas burocráticos. Não gostaria de ter um
problema, como existe na Argentina, de investimentos em
prospecção, pondo em perigo a matriz energética tão importante para
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nós. Não estamos vendo uma prospecção mais ágil na bacia de
Campos de tal maneira que tenhamos, em menos de cinco anos, essa
utilização. Preocupou-me a chamada bolsa de combustíveis a que se
referiu a Dra. Maria das Graças. Preocuparam-me também, apesar de
o Dr. lido haver explicado que as reservas e disponibilidades de óleo
diesel serão remanejadas para os Estados Unidos ou para outro tipo
de mercado, alguns pontos específicos, tendo em vista os maciços
investimentos que nós, da PETROBRAS, faremos numa rede de
dutos. Serão aproximadamente US$230.000.000,00 até 2006, e mais
US$230.000.000,00 até 2020. A definição de uma matriz energética
por parte do Governo Federal é vital para todos nós. Para que vocês
tenham uma idéia, investimos em gasoduto para mais de uma
empresa, e a PETROBRAS, por excesso de combustível em sua
refinaria, oferece um óleo mais barato que o gás que ela mesma
vende. Evidentemente, o mercado procura sazonalmente aquilo que
melhor lhe é ofertado.

Tivemos a migração de indústrias para o óleo, deixando aquele
investimento em gasoduto indispensável para aquela indústria.
Quando se fala em bolsa de combustível, é preciso que se dê ao gás,
que se propala hoje como sendo o combustível ideal para o consumo,
condições de competitividade. Preocupa-me o fato de que, amanhã ou
depois, por um problema qualquer do maior consumidor brasileiro
desse excedente de óleo combustível, que são os Estados Unidos, ou
por um problema político, seja desviada essa aquisição de excedentes
para um outro vendedor, talvez do Oriente Médio, dos grandes
campos do Iraque, e seria, então, redirecionado esse consumo.

Assim, sobraria óleo "diesel" no País. Então, como ficaria o
empreendimento em gás? E preciso definir e equalizar essa nova
matriz energética que se quer impor.

Embora na palestra do Dr. lido a viabilização do gasoduto para
Brasília, passando pelo Triângulo, tenha ficado clara, na da Dra. Maria
das Graças não ficaram claras as próximas projeções de gasodutos
que serão implantados pela PETROBRAS. O que vimos foi o acesso
do gasoduto Brasil-Bolívia para Brasília partindo de Campo Grande.

No nosso futuro acordo é preciso que a PETROBRAS entenda que o
gasoduto do Triângulo é de vital importância para todos, até para
justificar a viabilização de 40% da participação da GASMIG sem que
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esse bem tão importante não atinja o Triângulo. Portanto, Dra.
Maria das Graças, é necessário tornar público que esse
empreendimento é importante e que ele será viável.

Como bem disse o Dr. lido Sauer, hoje a GASMIG é uma empresa
vitoriosa. Poderíamos falar mais sobre ela, mas não o faremos porque
não dispomos de gasoduto. Fazemos o que podemos. Investimos
aproximadamente R$26.000.000,00 no Vaie do Aço e até o final do
ano teremos a obra executada. Amanhã mostraremos à Ministra os
nossos projetos, o que pretendemos fazer e quais as necessidades do
Estado. Tenho certeza de que atenderemos a todas as nossas
necessidades dentro dos objetivos aqui propostos.

Agradeço a toda a equipe da PETROBRAS, à GASPETRO e à Dra.
Maria das Graças. O que não conseguimos fazer em oito anos
estamos conseguindo fazer em menos de oito meses. Até então, as
dúvidas existentes foram sanadas. Temos certeza de que hoje
aprovaremos a proposição no Conselho de Administração da GASMIG
e, no dia 27, no Conselho de Administração da CEMIG. Sr.
Presidente, Deputado Alencar da Silveira Jr., certamente o projeto virá
para esta Casa antes .do recesso. Mais uma vez, agradeço a esta
Casa a oportunidade de aqui expor o nosso projeto. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Marco Paulo Dani
Exmo. Sr. Deputado Alencar da Silveira Jr., Presidente desta

reunião, em cuja pessoa cumprimento todos os membros da Mesa,
bom dia. Estou aqui na qualidade de representante do Presidente da
FIEMG, Dr. Robson Braga de Andrade, que, infelizmente, não pôde
estar presente e deixa um abraço aos membros desta Casa e a todos
os senhores.

E com muita satisfação que a FIEMG participa deste debate.
Representando o setor industrial mineiro, a FIEMG representa
também o maior consumidor de energia em nosso Estado. Portanto,
as decisões ou as conclusões que por acaso surgirem são muito
importantes para nós e de grande interesse de todo o setor industrial
do nosso Estado.

Faço referência a uma observação do Dr. Romero. Nunca se falou
tanto em gás natural no Brasil como falamos agora, o que me fez
lembrar de alguns episódios vividos por mim na CEMIG, há uns 20
anos, quando a questão do gás natural canalizado começou a ser
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discutida no nosso Estado e muito intensamente nesta Casa.
Fazíamos os preparativos e os estudos pensando em ter uma
companhia de gás no Estado e costumávamos freqüentar a
PETROBRAS. Quando a delegação de Minas chegava, olhavam-nos
um pouco de lado, porque, acredito, o gás feria um pouco a cultura da
época, muito ligada ao petróleo e aos combustíveis líquidos. Grande
parte do gás produzido na bacia de Campos era reinjetada nos postos
para aumentar a pressão para a produção de petróleo. Outra parte era
utilizada no consumo interno das próprias plataformas. E muita coisa
era queimada nos 'fiares" das plataformas da PETROBRAS. Hoje
essa mentalidade mudou, e o gás vem ascendendo na matriz
energética brasileira. Isso é muito alvissareiro, porque estamos
sentindo os reflexos do recente racionamento de energia elétrica.
Portanto, diversificar nossa matriz, pela incorporação de um
energético tão importante quanto o gás, é estratégico e colaborará
para a maior flexibilização da disponibilidade dos nossos energéticos.
Hoje, 85% de toda a energia consumida no Brasil vem de petróleo e
derivados, das fontes hidráulicas e da biomassa, ou seja, há grande
concentração em combustíveis fósseis, petróleo e seus derivados, e
grande concentração em fontes renováveis. Falamos apenas de três
ou quatro energéticos. Portanto, a diversificação dessa matriz virá em
boa hora. O gás representa 7,5% da matriz energética brasileira e
somente 1,4% da matriz energética mineira.

Pela palestra do Dr. lido, verifiquei que a PETROBRAS, finalmente,
se posso • dizer assim, preocupa-se com o mercado mineiro. Em
reuniões com a PETROBRAS, de que participei como representante
da FIEMG, cujo tema era o gás natural, ouvi que, se Minas Gerais
tiver mercado, haverá expansão da oferta de gás natural no Estado.

Minas Gerais consome aproximadamente 14% de toda a energia
consumida no Brasil. O setor industrial mineiro consome cerca de 17%
da energia consumida pelo setor industrial brasileiro; portanto,
potencialmente, temos condições de ter gás natural no Estado.

Como disse o Dr. Djalma Morais, é necessário expandir a rede de
dutos para que o gás chegue a Minas Gerais. As alternativas para isso
já foram apresentadas: ramais do gasoduto da Bolívia; recapacitação
do GASBEL e, eventualmente, condução de gás natural do litoral do
Espírito Santo para o Vale do Aço, porque se acredita no potencial
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daquela. E uma alternativa a ser estudada.

Em nome da FIEMG, posso dizer que o grande interesse do setor
industrial mineiro é que haja crescimento da oferta de gás natural no
Estado. Claro que algumas questões deverão ser estudadas,
sobretudo o preço, o que é muito importante.

O setor industrial mineiro tem interesse não somente como
consumidor de gás, o que aumentaria a competitividade da indústria e
traria muitos outros benefícios, mas também se interessa como
fornecedor de bens e serviços para a expansão do setor de gás no
Estado e no País.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado a todos.
Palavras do Sr. Rosalino Fernandes

Cumprimento o Deputado Alencar da Silveira Jr., Presidente dos
trabalhos; a Sra. Maria das Graças Silva Foster; o Secretário Wilson
Brumer; a Deputada Jô Moraes, pela qual cumprimento os demais
membros da Mesa, as senhoras e os senhores presentes.

Por força de minha posição no Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás,
que é ligado à Comissão de Gás Natural Veicular, focalizarei o gás
natural veicular na indústria. Esse segmento ocupa hoje praticamente
a 3a posição junto às distribuidoras de gás. Depois de aplicações na
área industrial e na .área de geração elétrica, vêm também as
aplicações na área veicular.

O "slide" que se segue mostra a evolução das frotas de veículos nos
cinco Estados que detêm as maiores frotas do Brasil, quais sejam as
do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, da Bahia e de
Pernambuco.

O que se nota neste gráfico é que, até 2001, a utilização do gás
natural veicular em Minas Gerais cresceu significativamente. A partir
de 2001, houve inflexão na curva. O mesmo houve com Pernambuco,
na mesma ocasião.

Coincidência ou não, em 2002 houve uma alteração do ICMS
nesses Estados, com um aumento significativo.

Segundo esses dados, Minas Gerais tem a 2 maior frota total de
veículos do Brasil - espero ver o Estado em breve com a 2a maior frota
de veículos, a GNV também.

O próximo quadro mostra sinteticamente os números relativos ao
ICMS nos diversos Estados da Federação. Nota-se que a média de
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ICMS na maioria deles é de 12%. Fogem desse percentual alguns
Estados do Nordeste, como Pernambuco, a Paraíba e o Ceará, em
que é de 17%. Em Minas Gerais, o ICMS é o maior do Brasil: 18%. Foi
aí que ocorreu a mudança naquela curva.

A ANP divulgou os preços nacionais de combustível, do final de
julho de 2001 até abril de 2004, e notamos que houve uma série de
variações nos custos de gasolina e álcool. Quanto ao gás natural,
houve uma subida e depois uma estabilidade. Os preços nacionais de
álcool caíram significativamente no início de 2004. Neste momento,
estão bem abaixo dos preços do gás natural veicular, o que está
causando forte retração no mercado. O crescimento de veículos e do
mercado de gás natural veicular estão praticamente paralisados.
Muitas áreas, especialmente de São Paulo e de Minas Gerais, estão
sofrendo bastante com o problema do diferencial de custos. Este
gráfico visa a chamar a atenção dos parlamentares para que reflitam
sobre a situação que o setor vive no momento.

O próximo "slide" é resultado da experiência que temos tido no Brasil
na observação da flutuação de preços e do crescimento da frota de
veículos, com acompanhamento. Trago essa informação como
contribuição para o debate e para subsidiar propostas que poderão
ser apresentadas pelos Deputados desta Casa. Os preços ideais de
gás natural relativamente a outros combustíveis estão descritos aqui.
Temos aqui a relação ideal de preços do gás natural veicular
relativamente ao gás natural e a relação de preços ideal da gasolina
em relação ao gás natural veicular. Observa-se que o preço do álcool
está bem abaixo da região ideal, o que está causando esse problema
enfrentado pelo mercado hoje. A gasolina também está bastante
abaixo da região de preços considerada ideal para a concorrência
com o gás natural veicular, causando uma forte retração no mercado
de GNV.

Com esse rápido panorama, trazemos a esta Assembléia um
conjunto de proposições que eventualmente poderão ser
transformadas em projetos de lei. A primeira é a necessidade de
existir um diferencial favorável de preços do GNV em relação a outros
combustíveis. A atração principal do GNV é de natureza econômica,
que tem necessidade de existir pelo fato de um veículo a gás natural
ser mais caro que outros à gasolina ou a álcool. O proprietário deve
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investir mais para transformar o seu carro para gás natural. Ele
necessita de uma contrapartida do Estado para balancear o custo
adicional que teve. Há, então, a proposta de um preço diferenciado
favorável ao GNV para essa contrapartida.

A segunda proposta seria a existência de um regime tributário
favorável. No caso estadual, o ICMS e o IPVA deveriam ser mais
favoráveis, em contrapartida ao investimento do proprietário do
veículo.

Há também a questão urgente da expansão da rede de distribuição
de gás natural, um dos pontos de estrangulamento no
desenvolvimento do setor. O tema já foi abordado extensamente,
tanto pela PETROBRAS, por meio do seu Diretor de Gás e Energia,
quanto pelo Ministério de Minas e Energia, representando o Governo
Federal. Assinamos embaixo do projeto de expansão da rede, que é
uma necessidade.

Propomos também a agilização na concessão de licenças para a
expansão da infra-estrutura de abastecimento, principalmente as
licenças ambientais, que hoje seguram o desenvolvimento do setor.
Essa é uma necessidade premente.

Por outro lado, o uso do poder de compra do Estado poderá também
fazer parte de projetos de lei nesta Casa. O Estado pode adquirir um
percentual de veículos GNV para as frotas dos seus diferentes
organismos; aliás, isso seria uma forma de o Estado demonstrar
interesse, participação, presença e apoio ao programa.

Quanto ao engajamento permanente de concessionárias em
campanhas, isso já foi dito, e agradecemos a concessionária local. No
caso, a GASMIG está em via de lançar uma campanha com esse
objetivo.

A necessidade de mecanismos apropriados de financiamento para a
conversão de veículos foi apresentada como uma visão de estímulos
que o setor traz para esta Assembléia Legislativa. Agradeço a atenção
de vocês. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Cláudio Arnaldo Lambertucci
Deputado Alencar da Silveira Jr., Presidente desta reunião;

Secretária Maria das Graças, em nome da qual cumprimento todos as
autoridades presentes; colegas da Federação das Indústrias;
companheiros do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos;
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convertedores presentes; proprietários dos postos de gás; foi
muito importante ouviras brilhantes considerações das partes que se
manifestaram, o Dr. Djalma, a Secretária, o Secretário Wilson Brumer,
o lido e o Fernandes.

Estamos com um problema muito sério em Minas Gerais. Vou
mostrar com um gráfico, daqui a pouco, que vivemos uma situação
muito boa até 2001; no entanto, de 2001 para cá, houve estagnação
completa. Fomos ao encontro do Dr. Djalma, na CEMIG, e também
fomos recebidos pelo Governador em audiência especial. Estamos
tentando de todas as formas algo que impulsione o setor. Sabemos
que existe uma burocracia muito grande no que se refere ao gás
natural e não compreendemos isso.

Desde 1997, a inspeção veicular tramita na Câmara, mas nada foi
resolvido até hoje. Para se fazer conversão para gás natural veicular,
a pessoa é obrigada a ir a um lugar de inspeção onde são verificados
até mesmo os pneus do carro. Se houver um pneu careca, o veículo
não tem aprovada a conversão para gás. Então, isso tem de mudar. A
lei tem de ser feita para todos. Precisamos de mais esforços para que
a inspeção veicular seja realmente implantada no País e não fique
somente para o gás veicular.

Em 2001, 41% da frota dos táxis eram convertidos. Depois de uma
série de fatores, em que se incluem a burocracia e o preço do gás,
que não se tornou mais competitivo, esse dispositivo paralisou. Hoje
quem tem veículos da frota de táxis convertidos continuam rodando,
mas quem não tem não adapta "kit", não faz conversão.

Outra situação difícil diz respeito ao IPVA e ao ICMS. Com a ajuda
de Deputados, estamos tentando algum atrativo, alguma modificação,
como outros Estados já fizeram, porque realmente custa dinheiro um
"kit" de gás. Se não houver outro atrativo, os usuários não vão adaptar
em seus veículos "kits" dessa espécie. Por exemplo, no Rio de Janeiro
há um desconto de 70% no pagamento do IPVA. Quanto ao ICMS,
também deve existir alguma compensação. A proposta foi feita, e os
postos aceitaram baixar a sua margem de lucro. No entanto, o ICMS
continua da mesma forma.

Gostaria de falar ainda que Minas Gerais possui a única fábrica
brasileira de compressores de GNV, uma indústria que, com apenas
três anos de funcionamento, possui 140 funcionários. Já está cobrindo
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todas as encomendas no Estado. Muitas empresas hoje
trabalham em funçãã da Junqueira, que é a fábrica desses
compressores.

Há também um fabricante de "kit" de gás que vende 90% da sua
produção fora do Estado de Minas. Então, temos de oferecer algo
para contrabalançar essa situação.

Agora vou passar para o quadro, para fazer a verificação do
dimensionamento econômico do mercado de GNV no Estado. Vamos
começar pelo número de conversões: em 1998, início do uso do gás,
foram feitas 110 conversões; em 1999, foram feitas 2.910 conversões,
devido à credibilidade do gás, na época com um preço altamente
competitivo com a gasolina e o álcool; em 2000, fizemos 5 mil
conversões; em 2001, 11.580 conversões; em 2002, começando o
declínio, foram 7.700 e, em 2003, 6.900. Em 2004, até hoje, foram
1.290 conversões, o que nos leva a crer que este ano o índice não
será compensador.

Acumulamos 35.490 conversões nesse período. O percentual
começou a declinar em 50% no ano de 2002; em 2003, menos 12%, e
menos 44% em 2004. O número de convertedores e empregos caiu, a
situação ficou estarrecedora. Em 1998, contávamos com 4
convertedores; em 1999, com 12; em 2000, com 24; em 2001,
saltamos para 74; em 2002, para 58; em 2003, para 44 e em 2004,
para 41 convertedores.

Em 1998, os empregos diretos eram 24; em 1999, eram 8; em 2000,
192; em 2001, eram 444; em 2002, eram 348; em 2003, eram 264 e
em 2004, são 164. Em 2001, os empregos indiretos, multiplicados por
quatro, seriam 1.776. Em 2004, são 656 empregos indiretos. Esse
problema é sério.

Pela contribuição do nosso setor, em 1998 a arrecadação de
impostos foi de R$31.460,00. Em 1999, saltou para R$832.260,00. Em
2000, foi de R$1.430.000,00; em 2001, de R$3.311.880; em 2002
declinou para R$2.202.000,00; em 2003, de R$1.973.000,00 e em
2004, de R$323.752,00. Acumulamos R$10.104.552,00 de impostos.
Se tivéssemos continuado com a linha de 2001, teríamos arrecadado
muito mais para o Estado.

Falei na reunião com o Governador que deveríamos seguir o
exemplo de São Paulo, onde caiu a alíquota de impostos para o
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álcool. São Paulo está arrecadando quatro vezes mais em cima
do álcool.

Nos Estados Unidos a gasolina tem baixo custo na
proporcional idade do rendimento do cidadão americano, porque
querem os veículos rodando. Assim, haverá consumo no
supermercado, nos shoppings, nas fazendas, nas estradas, trazendo
grande arrecadação para o Estado, muito maior do que arrecada com
combustível.

Pedimos que haja esforço para que em Minas Gerais, por
mecanismos de cooperação geral, haja um preço melhor do GNV,
tornando seu uso atrativo.

Fala-se hoje em veículos bicombustíveis. Temos o tricombustível. O
mesmo veículo roda com gasolina, com álcool e pode rodar com
melhor resultado com o GNV.

Meu tempo se esgotou, tinha mais a falar, mas agradeço. Espero
sensibilizar os governantes com essa mensagem de alguém que está
no setor. Associados do meu sindicato estão sofrendo, e há muita
gente envolvida nesse contexto. Muito obrigado. Boa tarde.

Palavras do Sr. Pedro Enrique Zwaal
Sr. Presisente, Deputado Alencar da Silveira Jr., integrantes da

Mesa, Deputados, senhores integrantes de sindicatos, colegas
empresários, senhoras e senhores. Agradeço ao Deputado o trabalho
feito e a oportunidade de hoje compartilhar do seminário do gás
natural.

Este é mais um trabalho que conseguimos viabilizar juntamente com
o Deputado. E certo que um seminário não resolve tudo, mas o
importante é que continuamos trabalhando e batalhando, e hoje o
Deputado, que sempre se colocou à nossa disposição, conhece
profundamente a crise pela qual passa o sistema de gás natural
veicular neste Estado, para a qual precisamos de soluções a curto
prazo: convertedoras fechando; postos com baixa média de venda e
altos investimentos; indústrias, como a de fabricação de compressores
e de "kits", com altos impostos e, com todo o respeito, em situação
competitiva muito desfavorável em relação aos Estados vizinhos,
como o Rio de Janeiro e São Paulo.

Como disse o Cláudio, fomos recebidos pelo Governador Aécio
Neves, que nos disse que desejava a situação do gás natural veicular
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em Minas na mesma situação de competitividade dos Estados
vizinhos. Tivemos a colaboração do Presidente da CEMIG, Sr. Djalma,
e do Secretário de Desenvolvimento, e hoje foi exposto um estudo
para viabilizar essa possibilidade, mas continuamos aguardando. Há
dois anos, a Câmara Setorial do Gás vem lutando pela redução do
ICMS do gás natural veicular neste Estado.

Queria apenas fazer essas observações, antes de iniciar nossa
exposição, em que, provavelmente, vamos repetir um pouco do que já
falaram as pessoas que me antecederam. A Secretária de Petróleo e
Gás falou de um planejamento, um programa de investimento, e o Dr.
lido Sauer nos falou do programa da PETROBRAS. Mas, até agora,
esses são planejamentos. Assim, gostaríamos de contribuir para que
esses planejamentos sejam efetivados e a produção do gás comece a
se desenvolver de maneira mais acelerada neste Pais.

Falaram aqui da crise na Argentina. Sou argentino e estou no
mercado de gás nesse país há 20 anos. Quero dizer-lhes que o que
aconteceu e está acontecendo na Argentina, como foi muito bem dito
aqui, deve-se muito mais a uma falta de planejamento, de projeção. A
rede de distribuição e a de transporte não tiveram manutenção. Não
há crise de gás, mas crise de sistema: crise de distribuição, crise de
transporte. Isso faz com que hoje muitos lugares, incluindo algumas
indústrias, estejam programando o fechamento do gás. Sem entrar no
mérito da questão, isso talvez se deva a contratos de privatização mal
feitos, falta de manutenção e política de preços muitos baixos, que
não permitem reservas. Para fazer uma comparação, no Brasil, o
preço do gás veicular disponível em bombas está em torno de
IJ$$0,25 o metro cúbico, ao passo que, na Argentina, fica em torno de
U$0,18. O gás industrial no Brasil está em torno de U$0,20, ao passo
que na Argentina fica em torno de U$$0,02(?). Ou seja, a política de
preços baixos não é algo bom, pois não nos permite fazer projeções
ou criar reservas para continuarmos fazendo investimentos. Esse foi
parte do erro da Argentina.

Em minha apresentação, gostaria de reforçar os conceitos que todos
expuseram aqui. Como coordenador da Câmara Setorial do Gás
Natural Veicular Industrial, estamos trabalhando juntamente com a
FIEMG, de forma que todas as classes envolvidas com sistema de
gás natural veicular industrial nos mostrem suas preocupações, e
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tentemos levar as propostas à FIEMG.

O objetivo geral da nossa apresentação neste seminário é o
incremento da competitividade da indústria mineira, mediante maior
aproveitamento do gás natural.

Os nossos objetivos específicos são a manutenção de empregos
existentes e geração de novos; manutenção de indústrias existentes e
implementação de novas; implementação de novas tecnologias;
diminuição da poluição ambiental; aumento da competitividade da
indústria mineira em relação aos outros Estados da Federação;
aumento da arrecadação do Estado.

Fizemos um resumo de algumas medidas propostas para o Governo
do Estado: criação de incentivos para o pólo industrial mineiro;
construção de ramais de distribuição; participação da iniciativa privada
na GASMIG - nem que seja com 2%, porque a PETROBRAS já
comprou 49% -; implementação de um programa para o transporte de
GNV e GNC; tratamento diferenciado do IPVA; igualdade tributária
para o GNV; realização de uma campanha de informação.

Abordaremos cada uma das medidas propostas. Benefícios da
criação de incentivos para o pólo industrial mineiro: aumento da
produção industrial de equipamentos em Minas Gerais; aumento de
investimentos no Estado; diminuição da importação de equipamentos;
aumento da arrecadação mediante exportação, ou seja, exportação
para outros Estados; geração de novos empregos. Ninguém pode
desconhecer o que o desemprego custa para um Estado. A
diminuição do ICMS e do IPVA gerariam empregos, e o Estado teria
menos despesas.

Provavelmente, tudo isso já foi dito. Estou apenas reiterando o que a
nossa Câmara propôs, há um ano, ao Estado.

Benefícios da construção de ramais de distribuição: aumento de
investimentos no Estado; crescimento da rede de distribuição;
radicação de novas indústrias; diminuição de custos operacionais da
indústria mineira; aumento de vendas da distribuidora GASMIG.

Benefícios da participação da iniciativa privada na distribuidora
GASMIG: aumento do capital da empresa; maior integração entre
empresa e mercado; maior agilidade na construção e montagem, com
custos mais reduzidos.

Implementação de um programa para transporte de GNV e GNC. No
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Brasil, somente uma empresa possui autorização de distribuição
de gás natural comprimido. Há cerca de três anos várias empresas
brasileiras tentam conseguir autorização da ANP para a distribuição
de GNV e GNC. Até hoje nada conseguiram. O Secretário de
Desenvolvimento, o Dr. lido Sauer e a Ministra disseram que existe a
necessidade de se implementar o transporte de GNC. Até hoje,
somente urna empresa tem autorização para fazer esse tipo de
transporte. E preciso que seja implementada uma política de preços
para o gás transportado. Sem dúvida, geraria benefícios, como o
crescimento da redistribuição em curto prazo. Isso beneficiaria
distribuidoras como a GASMIG, que enfrenta grandes dificuldades
para conseguir liberações ambientais e levar o programa do gás à
frente. O Secretário de Desenvolvimento disse que os investimentos
feitos na GASMIG, em 2003, foram de R$22.000.000,00.

Há dois meses, lemos no Jornal "Estado de Minas" que a
rentabilidade foi de R$38.000.000,00, ou seja, não conseguiu investir
o lucro que gerou. A projeção para 2004 era de R$38.000.000,00 mas,
com certeza, alguém poderá perguntar se a liberação ambiental vai
deixar investir esse montante. O GNC e o GNV contribuiriam para a
popularização do gás natural no curto prazo. Pedimos incentivos para
as empresas já existentes.

O tratamento diferenciado do IPVA foi um assunto debatido e que
contou com a participação do Deputado Alencar da Silveira Jr. Foram
feitas propostas de leis, e até agora estamos batalhando e nada
conseguimos. O Rio de Janeiro paga 25% de IPVA para carros
movidos a GNV. São Paulo paga 50%. Não vamos falar de outros
Estados. Não há dúvidas de que, se conseguíssemos reduzir o IPVA
para 50% e o ICMS para 18% a 12%, a frota de carros convertidos
para gás em Minas Gerais duplicaria em 100%, geraria uma fonte de
emprego muito importante, e o Governo não teria diminuição de
arrecadação.

Como último ponto, devemos realizar uma campanha de informação
não só de GNV, como também de GNI. E preciso expor para as
pessoas a segurança do gás natural e mostrar as diferenças entre o
gás natural e o álcool e entre o gás natural e o GLP. Precisamos
mostrar o benefício do gás natural para o meio ambiente e a melhoria
que o gás natural traz para a qualidade da produção industrial.
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Gostaria de agradecer e pedir desculpas pelo meu portunhol,

mas acho que deu para entender. A Câmara Setorial não poderia
estar fora desse debate, e, como coordenador, deveria falar alguma
coisa. Estou à disposição e agradeço a atenção de todos.

Palavras do Sr. lsaías Pereira
Inicialmente, parabenizo os componentes da Mesa. Não tenho

gráfico para apresentar, mas estou saindo com a cabeça ilustrada de
tantas coisas que não sabia. Sabia que temos 9.000km de
investimento em tubulação. Estou mais do lado prático; estou ao lado
do taxista, do condutor autônomo, do transportador escolar.

Esses homens, principalmente os taxistas, são cobaias na
implantação do sistema energético do País. Há pouco tempo, ainda
como taxista, pois não era representante da minha categoria,
participei do projeto do álcool. Que beleza! Que saudade do projeto
álcool quando começou! Era baratinho. Quando chegava a casa tinha
dinheiro para dar à minha mulher para ir ao "shopping". Mas essa não
é a realidade nos dias de hoje.

Naquela época, 90% da nossa frota era de carros a álcool. Um plano
espetacular. Mas, um belo dia, quando participava de um debate na
TV Minas, juntamente com o Presidente da Federação dos
Proprietários de Usinas, ele me disse, em "off": "lsaías, esse pessoal
pensa que está com a bola toda, tem gente comprando até avião a
jato, e a política do álcool já foi embora".

Novamente agora, numa outra implantação, o Governo tomou os
taxistas como "ratinhos de cobaia" para fazer o teste. Os passageiros
nos perguntam como está o gás e se o carro pega bem ao dar a
partida pela manhã. Quando havia poucos postos de abastecimento,
houve taxistas que dormiram na fila para abastecer os carros, dada a
grande diferença de preço da gasolina e do álcool.

Hoje, diante de um projeto dessa natureza, o taxista perde todo o
seu estímulo. Há poucos dias, um taxista entrou na minha sala e
disse: "Pelo amor de Deus, me salve". Depois fiquei sabendo que ele
tinha feito uma inspeção veicular e que 16 itens teriam de ser
consertados. Por exemplo, com relação ao freio, a roda esquerda com
a roda traseira não davam os 25 ou 30 de pressão pedidos. Existe
alguém em Belo Horizonte que consegue regular isso? Então, essas
são as burocracias do gás.
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Estamos cada vez mais "desincentivados". Dos pouco mais de

50% de veículos transferidos para gás, hoje apenas existem cerca de
30%.

E o preço? O preço é o principal. Todos os taxistas dizem que, numa
próxima revisão, irão tirar o gás. Esse cidadão que tinha 16 itens para
consertar em seu carro iria gastar R$1.200,00 com oficina, mais
R$80,00 a serem gastos com a inspeção veicular. Ele deve ter
pensado que comprou uma bomba.

Falo como consumidor final, pois não tenho dados estatísticos.
Apenas desejo mostrar o que está ocorrendo com o gás,
principalmente em nosso setor.

Além do mais, se o preço fosse melhor, a tarifa também poderia sê-
lo. Os taxistas estão perdendo os seus veículos porque não estão
conseguindo trabalhar, dado o alto preço da manutenção e dos
combustíveis. A tarifa pode ser menor.

Por favor, peço à Secretária da Ministra, aqui presente, que leve
esse problema para o nosso Presidente Lula.

Estive em São Paulo, numa reunião com todos os representantes
dos sindicatos do Brasil, que foram unânimes em dizer que todos
estão tirando o gás. Achávamos que o gás vinha para nossa salvação,
para diminuir os custos, para termos uma tarifa melhor, prestarmos
um serviço melhor, termos mais passageiros e ganharmos dinheiro
para sustentar nossas famílias; mas, ao contrário, vemos na televisão
- me perdoem se houver algum fabricante de veículo aqui: "Compre
um carro "flexpower". Pelo amor de Deus! Eu, particularmente, não
assinaria esse documento de burrice. Comprei um carro com um
combustível só, pois estou fugindo da gasolina. Por que vou comprar
um "flexpower" bicombustível? Quero fugir da gasolina, passar para o
álcool e para o gás, que são mais baratos. Com o "flexpower",
comprarei uma tecnologia moderna, gastarei um dinheiro a mais e
ainda não sabemos os problemas que surgirão futuramente. Muitos
taxistas estão comprando o "flexpower" e trabalhando somente com o
álcool. Pergunto por que não compraram um carro a álcool ou então
por que não transformam seu carro em um veículo movido a gás.
Respondem que todos, no ponto, dizem que não vale à pena comprar
o carro a gás, porque é burocrático.

A segunda burocracia maior é quando recebemos o documento
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único do DETRAN em épocas divergentes daquela em que
fazemos a vistoria veicular. Temos de voltar ao DETRAN, pegar o
documento único e trocá-lo, porque a inspeção veicular concede um
número que tem de constar no documento, de acordo com o Código
de Trânsito Brasileiro. Que burocracia! Pelo amor de Deus! Parece
que querem complicar as coisas neste País. Procurei o Diretor do
DETRAN, que enviou um ofício ao DENATRAN para que o certificado
veicular ficasse anexo ao documento único. Assim, quando o inspetor,
guarda de trânsito ou a Polícia Federal parar o veículo, o motorista
apresenta o documento. Mas, tenho de gastar mais R$37,00 ou
R$40,00 para trocar um documento e simplesmente colocar um
número. Vemos que o gás estão sendo colocado somente no carro de
gente pobre: do taxista, do trabalhador que utiliza seu veículo para
fazer uma pintura oh para carregar uma escada. Quem tem um
Cherokee zero quilômetro não está preocupado com o preço do
combustível, os trabalhadores é que se preocupam com isso.

Ficamos horrorizados ao saber que 80% do gás estão sendo usados
nas indústrias e em outros setores, e que somente 20% são usados
nos veículos.

Os trabalhadores não estão sendo incentivados. Como o Governo
quer que usemos o combustível? Só servimos para instruir as pessoas
dizendo que é bom, mas, depois, não podemos confiar. Mais uma vez
digo para a Secretária, Dra. Maria das Graças: os taxistas estão
tirando o gás. O gás corre risco. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os

participantes poderão formular perguntas aos expositores. As
questões deverão ser encaminhadas por escrito ou oralmente,
mediante inscrição prévia. Solicito aos participantes que fizerem uso
do microfone que se identifiquem e sejam sucintos em suas
perguntas. A Presidência aproveita a oportunidade para informar aos
participantes que a ata deste ciclo de debates contendo a transcrição
completa dos expositores e debatedores será publicada no "Minas
Gerais" do dia 25/5/2004. Esclarecemos aos interessados em gravar
em vídeo o ciclo de debates que ele será reprisado no dia 22/5/2004,
sábado, às 9 horas.

Debates
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O Sr. Presidente - Tenho algumas perguntas a fazer à Ora.

Maria das Graças e ao Dr. lido Sauer que poderão ser respondidas no
decorrer dos debates.

O gás trazido para Minas pelo gasoduto torna-se mais caro do que
se o trouxermos de caminhão-cesto. Por que Minas está pagando tão
caro? Faço outra pergunta que me fazem na rua ou quando
conversamos sobre gás. Temos um contrato com a Bolívia. Por que o
gás fica queimando? A utilização desse gás que fica queimando não
poderia ser alterada para um custo mais baixo para o segmento? Se
for incentivado, o setor pode crescer. E por causa da perda que pode
haver no diesel ou na gasolina? Será que não é hora de o Governo
Federal incentivar e não deixar o gás que já está pago queimando na
Bolívia?

Pergunta do Sr. Dalmo, da Cia. Cedro Cachoeira, à Secretária Maria
das Graças: "Nossa empresa assinou, em 1988, um contrato de
fornecimento do gás natural pela GASMIG, em que uma das cláusulas
previa o início desse fornecimento em 2000, o que não ocorreu.
Estamos iniciando o recebimento desse gás apenas agora, no
princípio de maio. Da assinatura do contrato até agora, o preço do gás
natural aumentou aproximadamente 2,4 vezes, enquanto a variação
do óleo foi de 1,9. Qual a perspectiva do comportamento desses
preços para o futuro? Qual o comprometimento a respeito dessa
variação do passado? Estamos preocupados com a realidade e com o
que pode acontecer'.

Caso mais alguém, no Plenário, queira fazer alguma pergunta à
Secretária, que a apresente agora, porque ela tem hora marcada para
retornar a Brasília.

A Sra. Maria das Graças Silva Foster - Aproveito a oportunidade
para esclarecer alguns pontos extremamente importantes abordados
pelos palestrantes. Um deles, abordado pelo Or. Djalma Bastos de
Morais, refere-se ao gasoduto. Deixo claro que o "slide" exibido tem
um caráter meramente ilustrativo. Foi utilizado para mostrar que é
política do Governo Federal, e uma de suas prioridades maiores
dentro da dimensão do gás natural, a integração energética entre
reservas brasileiras, reservas da Argentina, reservas da Bolívia e dos
gasodutos dos troncos principais, O "slide" apresentado
definitivamente não poderia precisar de onde partem ramais de um
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ponto para outro nem muito menos a expansão da capacidade de
transporte, que ora está sendo concluída pelo Governo do Estado,
pela CEMIG, pela GASMIG e pela PETROBRAS. Portanto, foi apenas
uma ilustração. Não seria esse tipo de "slide" que poderia ou deveria
precisar o traçado. Mas o Governo Federal, especificamente o
Ministério de Minas e Energia, apóia as relações comerciais que se
desenvolvem entre a PETROBRAS e o Estado de Minas Gerais, em
especial a capacidade de transporte e o traçado desenhado pelo
Governo Estadual, pela CEMIG, pela GASMIG e pela área de gás e
energia da PETROBRAS.

Com relação à bolsa de combustíveis, deixo claro que o Governo faz
o seu planejamento exatamente da forma como explicitei. Seria um
absurdo e pouco responsável trabalharmos a maior ocupação do gás
na matriz energética brasileira, se não projetássemos esses
combustíveis de forma harmônica, sinérgica e complementar entre
eles.

O Sr. lsaías Pereira referiu-se, com bastante precisão e de forma
totalmente adequada, aos problemas ocorridos com o álcool há alguns
anos. Para que o Sr lsaías fique mais esperançoso e não tão
aborrecido com o Governo, não tão descrente da nossa capacidade
de fornecer energia a este País de uma forma organizada e planejada,
digo-lhe que projetamos e desenvolvemos a política energética dos
seus combustíveis. Convido-o, inclusive, para uma visita ao meu
gabinete, em Brasília, com números, dados e fatos. E inadmissível
que haja uma retração do mercado de gás automotivo já conquistado.
Gostaria de saber um pouco mais sobre a questão do GNV,
principalmente em Belo Horizonte.

Quanto à questão da queima de combustíveis dentro da política de
gás, levantada pelo Deputado Alencar da Silveira Jr., um capítulo
inteiro tratará disso. Infelizmente, a queima de gás faz-se necessária
algumas vezes. Isso é admissível no âmbito mundial porque a
produção do gás não se dá toda no mesmo campo, em cima do
mesmo "cluster" de produção. Na bacia de Campos, por exemplo, a
produção e a queima são espalhadas. Segundo acordo específico
entre a ANP e a PETROBRAS, há um limite para que o gás seja
queimado. Trabalhamos para colocar essa restrição da queima dentro
da política de gás.
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Quanto ao caminhão-feixe, ao menor preço para se transportar

o gás a granel, é importante verificar o volume, a escala e a distância.
E inviável fazer o transporte do gás a granel em distâncias acima de
50, 100km, porque o volume unitário transportado é muito maior do
que o do gás transportado por gasoduto. No âmbito mundial, 85% do
transporte de gás é feito por meio de gasodutos de alta pressão,
porque é a tecnologia mais conhecida, além de ser economicamente
mais competitiva e atrativa. Portanto, Deputado, é necessário olhar o
volume e a distância.

A Deputada Ana Maria Resende indagou-me sobre as atividades
exploratórias na bacia do São Francisco. Disse a ela que essa bacia
não está prevista, de forma alguma, na sexta rodada de licitações,
mas que faria um levantamento junto à ANP para responder a ela com
maior precisão.

Sobre o questionamento do Sr. Cláudio, Presidente do Sindicato,
sobre a arrecadação do ICMS no Estado, é importante que se ajuste
essa questão, pois causa um prejuízo significativo à maior
competitividade do gás.

Antes de vir para cá, disse ao Fernandes, do Instituto Brasileiro de
Petróleo, que está ao meu lado, que o gás natural veicular automotivo
teve uma aceitação rápida e significativa por parte do cidadão, pois,
se comparado com a gasolina, o seu preço é altamente competitivo.

Nós, do Governo Federal, numa atuação com a PETROBRAS,
fizemos um pacto para que no ano passado e neste ano - em termos
da "commodity" produzida na sua origem - não houvesse aumento do
gás natural boliviano ou brasileiro, aquele gás que a PETROBRAS
entrega no "city gate" da distribuidora. Não seria o caso de congelar
esse preço, já que se trata de um mercado de preços liberados, mas
de mantê-lo sem aumentos. Então, essa questão passa a ser um
trabalho do Estado e é extremamente importante olhar o exemplo
positivo que São Paulo vem dando com relação à arrecadação.

No Brasil os combustíveis são uma fonte bastante adequada do
ponto de vista da arrecadação, mas tem de ser equilibrada com o
pretendido desenvolvimento do mercado do gás.

Já respondi ao questionamento do Sr. lsaías e quero convidá-lo para
ir a Brasília a fim de que possamos conversar um pouco mais sobre
essa questão.
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Quanto ao questionamento do Dalton, da Companhia Cedro

Cachoeira, sobre o fornecimento do abastecimento, sobre o aumento
de 4,4%, não entendi como calculou isso, mas não discuto.

No Governo praticamos o que é fato. Vivemos em uma companhia
de preços livres. Mas o Governo Federal não aceita que em nome do
preço livre se aumentem o valor dos produtos de forma absoluta sem
uma relação entre os outros energéticos e o próprio desenvolvimento
da economia. No ano que passou tivemos essa grande colaboração
da PETROBRAS, que não aumentou os preços. Entendemos que as
companhias distribuidoras tenham feito algo parecido junto a seus
clientes. Dessa forma entendemos que o preço do combustível tem
paridade internacional. Hoje o petróleo está a US$41,00 o barril.
Estamos trabalhando intensamente para que nossos combustíveis
não sofram essas oscilações. Muito pelo contrário, o preço da
gasolina foi reduzido em maio do ano passado. Nessa política de
Governo procuramos desenvolver algo muito difícil, sem tabelar,
porque não faremos tabelamento. Mas que haja um comportamento
das variações de preço sinérgicas entre um e outro combustível, para
que possamos ter os carros "trifuel" e que seja decisão do usuário
optar por esse ou aquele combustível, a depender de como o mercado
se comporta.

Perguntaram se vai acontecer com o gás natural o mesmo que
ocorreu com o álcool. As chances de perenidade da política de
combustíveis residem no planejamento. Não consigo imaginar que se
possa introduzir, incentivar, apoiar, promover o uso de combustíveis
sem que haja planejamento. Podemos não planejar da forma mais
correta possível; podemos errar no planejamento; mas não planejar é
partir do erro absoluto.

Diferentemente do álcool, somos produtores de petróleo.
Produziremos 2.200.000 barris de petróleo por dia, o que não
depende de descoberta, uma vez que a PETROBRAS já fez as
descobertas ao longo dos últimos 10 anos. Dependemos unicamente
de concluir, no prazo, as plataformas que encomendamos e que
construímos hoje. Para produzir esse petróleo, necessariamente
produziremos gás natural. Temos contratos de longo prazo com a
Bolívia, temos contrato com a Argentina, em volume muito menor,
para abastecer a térmica de Uruguaiana, temos produção de petróleo
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e de gás nas bacias de Campos, Santos e Espírito Santo.
Definitivamente, não acontecerá com o gás natural o que aconteceu
com o álcool porque, caso acontecesse, o prejuízo à Nação seria
absoluto na produção de todos os seus hidrocarbonetos e
combustíveis. O Governo do Presidente Lula, o Ministério da
Agricultura e o Ministério de Minas e Energia trabalham
insistentemente com os produtores de álcool para que tenhamos uma
política sustentável, para que, no futuro, não colecionemos
lembranças, como vários de nós colecionamos, com relação ao que
houve com nosso álcool.

Sou engenheira de perfuração e trabalhei durante anos na área de
exploração e produção. Tenho orgulho absoluto de liderarmos a
produção de petróleo em águas profundas. Durante essa
oportunidade de trabalhar com o Governo tenho visto a projeção do
Brasil com base em sua capacidade de produzir, de plantar, de colher
cana da melhor qualidade, e o respeito do mundo por nossa
capacidade de produzir álcool. Queremos que a sociedade brasileira
tenha orgulho disso e que respeite todo o esforço que está sendo feito
para sustentar a produção de álcool no Brasil.

Poderíamos ficar falando e trocando idéias com vocês durante muito
tempo, mas nosso tempo é limitado.

Agradeço a todos e estou, na Secretaria de Petróleo e Gás do
Ministério de Minas e Energia, à disposição para trocar experiências
com os senhores e recebê-los, se for o caso. Reitero o convite ao Sr.
lsaías para me procurar em Brasília.

O Sr. Presidente - Henrique, do Walver Car Center Automotivo,
pergunta a Secretária Maria das Graças: "Por que a indexação do
custo do GNV a 55% do óleo diesel não pode ser ampliada a todos os
usuários?".

A Sra. Maria das Graças Silva Foster - Sr. Henrique, temos
trabalhado para que as indexações sejam resultado de uma política
comercial entre os produtores e os refinadores. E preciso que haja
sustentabilidade porque o prejuízo pode ser muitíssimo maior, à
medida que a indexação não possa mais ser mantida.

A PETROBRAS, diferentemente dos importadores e de outras
companhias que refinam no Brasil, fez a análise econômica de seus
combustíveis e entendeu que aquela empresa teria fôlego, pulmão e
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capacidade comercial para sustentar uma relação em que se
atrela o preço do diesel ao preço do GNV, de modo a atender a
determinado segmento. E uma proposta comercial que tem
sustentação econômica.

No desenho atual da política do gás, não pretendemos adotar essa
forma de indexação. E possível que se façam estudos futuros, mas no
momento, não temos argumentação nem embasamento técnico para
fazê-lo. Entendemos que deva ser criada uma política comercial do
refinador junto a seus diferentes segmentos de mercado. Aliás, é
assim que funciona toda economia aberta de mercado livre.

O Sr. Presidente - Já que há incentivo para o transporte coletivo,
seria possível o Governo Federal dar incentivo também aos taxistas
na utilização do gás natural?

A Sra. Maria das Graças Silva Foster - Trata-se novamente de
política comercial e não de política do Governo.

Um grupo do Governo Federal estuda a diminuição da tarifa do
transporte coletivo. Temos procurado soluções para amenizar as
dificuldades que aqueles senhores e senhoras de menor renda têm
para se deslocar de um ponto para outro.

Estamos avaliando o impacto do diesel sobre a tarifa das
passagens. A redução de 20% no preço do diesel ou sua substituição
pelo GNV significaria, por exemplo, uma diferença de R$0,30 no custo
final da passagem, que hoje custa R$-1,56.

E dessa forma que o Governo Federal vem trabalhando a questão
da bolsa de combustíveis. Repito que, no momento, trabalharmos o
subsídio de forma absoluta - para desde aqueles que têm uma
Cherokee a gás natural até aqueles que lidam com o transporte
coletivo - ainda é algo que não está quantificado em termos de
benefícios.

O Sr. Presidente - Tenho uma curiosidade. Não é hora de o Governo
Federal colocar o transporte coletivo na cesta básica? O trabalhador
sofre muito hoje. Prefere, às vezes, dormir no seu trabalho e ir para
casa só no final de semana para economizar o vale-transporte, O
Governo não poderia conceder um incentivo maior ao transporte
nessa questão do gás natural, para o trabalhador poder ir para casa
todo dia? Não é hora de o transporte coletivo ser uma preocupação
constante do Governo? O trabalhador, atualmente, prefere dormir na
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porta da fábrica ou em alguma pensão porque fica mais barato e
consegue economizar õ vale-transporte para comprar algum alimento.
O transporte coletivo é uma necessidade do brasileiro. Não poderia
ser incluído na cesta básica da mesma forma que um alimento, não
poderia haver incentivo maior nesse sentido?

A Sra. Maria das Graças Silva Foster - Como cidadã, concordo
literalmente com a dificuldade do trabalhador optar entre pegar o
ônibus ou comprar um pão. A opção por cozinhar comprando o GLP
faz com que lhe faltem recursos para comprar o alimento. Tudo isso
são dificuldades, e o maior de todos os exercícios é encontrar uma
alternativa para reduzir o preço da passagem e do GLP sem tornar
inviável o processo e sem colocar em dificuldades os produtores,
refinadores e importadores de combustível por causa da
generalização.

O Governo está ciente disso, temos feito um esforço gigantesco
para que o preço do botijão de GLP não aumente e para que de
alguma forma consigamos que as pessoas possam comprar tanto o
alimento quanto o GLP, por meio do próprio auxílio-gás. No caso
específico do transporte, essa procura é enorme, mas é preciso uma
colaboração do Estados com relação ao ICMS. Existe um grupo de
trabalho na Casa Civil da Presidência da República que estuda
exatamente a questão do transporte coletivo.

O Sr. Marco Antônio - Sou assessor da Presidência do SINCAVIR e
gostaria de eliminar a pergunta que encaminhei sobre esse assunto.
Essa questão do GNV para o transporte urbano tem uma conotação
também ecológica. Considerando que Belo Horizonte tem 6.800 táxis,
que São Paulo tem 30 mil e que o Rio de Janeiro tem mais de 20 mil,
não seria lógico que o táxi fosse incluído nesse preço especial do gás
para o transporte urbano, já que também é um transporte de
passageiros? E claro que é seletivo, mas aí o uso do táxi poderia ser
bem maior por parte da classe média, o que até criaria mais espaço
nos ônibus. E isso facilitaria a vida de milhares de taxistas, sem contar
os benefícios para a preservação do meio ambiente das grandes
cidades, já que o táxi roda dez vezes mais por ano que um carro
normal. Era a minha pergunta.

A Sra. Maria das Graças Silva Foster - Não conheço Belo Horizonte
com a mesma precisão com que conheço o Rio de Janeiro, mas o
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senhor está totalmente certo. Hoje, no Rio de Janeiro, é crescente
o número de vans, e não sei se Belo Horizonte tem tantas vans. E
extremamente coerente com a política do Governo Lula a
possibilidade de o Estado, as distribuidoras e os produtores de gás
avaliarem a possível inclusão dos taxistas, vans e transportes
coletivos nessa política. Tudo isso ocorrerá do ponto de vista
econômico. Somos um mercado de gás que ainda não tem escala.
Trabalharíamos para discutir preços diferenciados, quando ainda
somos infantes na comercialização do gás. Primeiro devemos ter um
gasoduto, e Belo Horizonte, Minas Gerais, muito em breve, conseguirá
ampliar a sua capacidade de trazer gás para o Estado e desenvolver
mercados menos capilares e com maior âncora, alcançando mais
indústrias e aumentando o seu negócio. Dessa forma, essas
distribuidoras observariam a possibilidade de tratar os ônibus, táxis e
vans, como o senhor sugeriu. Agradeço tantas perguntas e peço
licença. Muito obrigada.

A Deputada Jô Moraes - Secretária, em nome desta Casa e,
particularmente, em nome do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
Presidente desta Mesa, que teve a feliz iniciativa de propor esse
debate, agradeço a sua contribuição. Desde já, faço uma nova
proposta. Sem dúvida nenhuma, a discussão sobre o modelo
energético que se constrói no Brasil tem um grande impacto em Minas
Gerais. Como Estado produtor e consumidor, Minas Gerais deseja
contribuir para a construção do novo modelo. A senhora nos trouxe
questões importantes e tranquilizadoras quanto ao objetivo proposto
pelo modelo energético de nos tornarmos auto-sustentáveis. Essas
questões calam fundo em Minas Gerais, que tem a marca da sua
contribuição para a independência.

Algumas questões ainda ficaram pendentes, e esta Casa discutirá
as medidas que pode tomar para contribuir nesse processo. A sua
contribuição foi importante, a senhora está intimada a retornar a Minas
para continuar as discussões.

O Sr. Augusto Piçarro - Sou proprietário de postos de gasolina e gás
GNV. Gostaria de dizer para o Secretário de Planejamento que o
número de conversões em Minas Gerais é lamentavelmente ridículo.
E mais ridículo ele se torna, quando a maioria das conversões ocorre
na Zona da Mata, especialmente em Juiz de Fora, fazendo com que
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os mineiros transfiramos seus carros para o Estado do Rio de
Janeiro, o que acarreta uma perda de 100% do IPVA.

Pergunto agora ao Dr. Sauer: num passado não muito distante,
havia um diferencial de preços entre o gás industrial e o GNV, que
tinha um deita um pouco mais baixo, fazendo com que o preço na
bomba fosse mais acessível a toda a população mineira. E possível
que isso volte a acontecer, Dr. Sauer, pois o programa que o senhor
nos mostrou é realmente incentivador. Mesmo com toda essa crise,
estou investindo em mais dois postos de gás.

O Sr. Ilda Luiz Sauer - O senhor está no caminho certo. Em face da
urgência do tempo, gostaria de responder à sua pergunta juntamente
com outras que foram formuladas antes, em relação à estrutura, à
política de preços. E necessário recapitular um pouco o assunto, antes
de esclarecermos sobre a estrutura institucional e a estrutura
empresarial do petróleo e do gás no Brasil, hoje.

Depois de a lei ser sancionada, em 618/97, criando a ANP, os preços
tornaram-se progressivamente livres, até serem liberados em 2000,
2001. Temos no Brasil, pelo menos legalmente, um regime livremente
concorrencial de preços para qualquer derivado de petróleo, incluindo-
se o gás natural. A PETROBRAS não é a única a produzir gás no
Brasil; aliás, compra gás natural de empresas como a Shell, a El Paso
e outras que o produzem. Compramos, colocamos na rede e o
vendemos, de forma que existe uma estrutura de preços.

O mesmo ocorre com o gás que importamos da Bolívia: a maior
quantidade de gás consumido no Brasil é produzida lá, em parte pela
PETROBRAS; mas a maior parte, cerca de 25%, é produzida pela
Total, ex-Total-Fina-Elf, de que temos 10%, e pela Repsoi-YPF,
empresa que era argentina e hoje é espanhola.

Então, do ponto de vista legal e institucional, temos hoje um
mercado relativamente livre. E claro que a PETROBRAS, que detinha
o monopólio tanto para o gás natural quanto para o petróleo, tem um
comportamento de preços bastante peculiar em função de continuar
sendo - e, na minha opinião, deve continuar sendo sempre - uma
empresa controlada pelo Governo Federal. Hoje, por exemplo, o
petróleo está se aproximando dos US$41,00 o barril, e a
PETROBRAS continua abastecendo o mercado brasileiro com
derivados de petróleo como se fosse adquirido por, aproximadamente,
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US$30,00 o barril, preço de realização.

Aliás, quanto aos derivados de petróleo, não somos auto-suficientes,
principalmente em relação ao GLP, que não é gás natural, e ao diesel.
O custo de, preferencialmente, importar óleo leve, necessário para
produzir diesel, manter o mercado abastecido com esses preços e
internalizá-lo é superior ao preço pelo qual a PETROBRAS está
vendendo. Evidentemente, isso faz parte do seu esforço em não
tornar o mercado muito volátil. Todos sabemos que, nos Estados
Unidos, se o preço do petróleo aumentar, o da gasolina aumentará no
dia seguinte em cada região, segundo a estrutura de custos para
levar, refinar e entregar o petróleo ao ponto de consumo. Também
seguindo a orientação do Governo, a PETROBRAS procura se manter
competitiva, porque tem de ter estrutura competitiva e, ao mesmo
tempo, mexer nos preços todos os dias.

Preciso lembrar que vendemos o gás a um preço menor do que
pagamos pelo que importamos.

O custo efetivo da importação do gás boliviano, somado ao que se
paga na Bolívia e ao transporte, seria da ordem de US$3,60 por
milhão de BTUs, uma unidade do gás. No ano passado inteiro,
vendemos o gás a uma média de US$3,36. No fim do ano,
anunciamos uma proposta comercial, como disse a Secretária - a
PETROBRAS tem liberdade de fazer essas propostas -, de que todo
novo volume de gás boliviano poderia ser vendido a US$2,70. Se uma
empresa aumentasse em mais de 40% suas compras de gás
boliviano, o preço passaria a US$3,36. Se dobrasse a compra, o preço
total baixaria para US$2,70 por milhão de BTUs. E uma política
temporária de preço.

Temos um contrato chamado "take or pay", que significa pega ou
paga; se não pegar, também paga e não retira, podendo retirar
depois. Para transporte, há a política de "ship or pay", isto é,
transporta ou paga. Se não transportar, também paga. Esses
contratos foram assinados em 1996, 1997 e refeitos em 1999, para
alimentar o programa de termelétricas, que não deu muito certo.
Previa-se a produção de 19.000MW nas termelétricas, com 49
projetos. Estamos com bem menos da metade disso. Essa é a
estrutura do preço para o gás boliviano. O gás nacional é diferenciado.

E preciso entender que, de um lado, a PETROBRAS tem um custo
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para produzir ou adquirir o gás; de outro, é preciso, de acordo
com os contratos vigentes, pagar e amortizar os financiamentos dos
gasodutos, tanto do Brasil-Bolívia quanto de todos os outros que
mostrei há pouco, das várias regiões produtoras, que são,
basicamente, além da Bolívia Macaé, Santos, Merluza, o Espírito
Santo, várias regiões do Nordeste e a Amazônia.

Produzido o gás, é preciso tratá-lo, transportá-lo e entregá-lo às
companhias distribuidoras. Ali acaba a interface inicial da
PETROBRAS como produtora principal e praticamente única
transportadora de gás no Brasil. Existe um gasoduto no Sul do Brasil
de que a PETROBRAS é sócia minoritária, que entrega gás em
Uruguaiana para uma termelétrica. Há outro, feito pela Shell e pela
Enron, que furou o gasoduto Brasil-Bolívia para atender a uma
termelétrica em Cuiabá, no Mato Grosso.

A PETROBRAS é hoje a principal produtora e transportadora de
gás. Só transportamos até a entrada da cidade, o chamado "city gate".
Hoje, em média, no Brasil, entregamos o gás, na entrada da cidade,
por aproximadamente R$0,30 por metro cúbico. E um número
arredondado; são US$0,10, porque o gás nacional é um pouco
diferente do boliviano. E uma média, um número arredondado,
inexato.

Comparando, R$0,30 por metro cúbico de gás equivale a mais ou
menos um litro de diesel e um litro de gasolina - também é muito
aproximado -, e um pouco mais do que um litro de álcool. Em média, o
litro do diesel e o da gasolina custam R$0,80 pelo preço do petróleo
hoje, quase três vezes mais. O álcool custa um pouco menos.

Aí vem o serviço de pegar o gás. E mais difícil transportá-lo do que
um líquido, entregá-lo na casa do consumidor, no posto de
combustível, na indústria, etc. Isso é regulação estadual. Cada Estado
tem autonomia para definir os contratos de concessão para as
distribuidoras. Em Minas Gerais é a GASMIG, e esperamos que isso
seja feito com a participação da PETROBRAS. Em São Paulo é uma
empresa inteiramente privada, a COMGAS. Há outras, como a Gás
Brasiliano, em São Paulo, e, no Sul, há espanhóis, italianos, ingleses
e a Shell, que, ou compraram, ou fizeram investimentos em dutos para
administrar esse gás.

A estrutura de preço final ao consumidor depende muito do volume.
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Quem recebe em grande quantidade, como uma termelétrica, o
caso da térmica em lbirité e Betim, paga uma margem muito pequena
para a distribuidora de gás ou não paga. Se for por intermédio da
PETROBRAS, fica apenas no uso de passagem. Quando é um
consumidor industrial - ocorre também no setor elétrico -, quem
recebe em grande quantidade, em alta tensão, paga bem menos pela
distribuição do que quem recebe picado, no varejo, na ponta.

O Governo Federal cuida de supervisionar, pela ANP, os preços dos
gasodutos. Cada um dos Estados tem sua autonomia, regula o preço
a partir da entrada das cidades, os "city gates".

Depois de R$0,30 por metro cúbico, passa à responsabilidade dos
Estados, que fixam o preço de acordo com a estrutura de custos que
acreditam haver para a empresa distribuidora.

Bem, os que citei são preços genéricos, mas por que a
PETROBRAS tem feito propostas comerciais diferenciadas? Para
termelétricas, porque havia uma norma do Programa Prioritário de
Termelétricas, um decreto, que fixava um preço - que hoje está em
torno de US$2,70. No ano passado também anunciamos um preço
diferenciado - um contrato de segurança, uma garantia de seguro -
para as empresas de ônibus. Ora, o proprietário de uma frota de
ônibus sabe que o diesel está relativamente baixo, comparado com o
preço internacional, e pode subir. Mas, se um dia - e Deus queira que
isso ocorra! - o preço do petróleo baixar, o diesel baixa também.
Assim, se se assinar um contrato de longo prazo, de 10 a 15 anos,
para comprar o gás a determinado preço, sem vínculo com o diesel,
futuramente o custo do gás poderia se tornar menos competitivo do
que hoje, gerando um problema.

Assim, estamos oferecendo dois tipos de contratos para as
transportadoras de passageiros, com alguns já sendo assinados em
São Paulo. Pelo primeiro, vendemos para a distribuidora local de gás,
que, por sua vez, assina um 'contrato-espelho' com o consumidor,
porque a PETROBRAS não pode vender gás diretamente para o
consumidor final; , tem de passar pela distribuidora. No caso de São
Paulo, a CONGAS está junto conosco nesse processo: vendemos
para a CONGAS, que, por sua vez, tem um contrato simétrico, igual,
com a transportadora de passageiros, com a empresa de ônibus.
Oferecemos, no máximo, em torno de 55%, porque o ônibus, com o
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gás, percorre mais ou menos 1 ,8km/m 3; enquanto, com o diesel,
percorre um pouco mais: 2,2km/m 3. Assim, isso compensa mais ou
menos 20%, já que o gás deveria custar menos, mesmo com as
tecnologias atuais. O resto, essa diferença de 45% a menos - isto é,
de 25% -, é para que o empresário tenha margem, possa fazer os
investimentos para a conversão da frota e, no futuro, reduzir o custo
das passagens. Essa é a política especifica para os ônibus.

E os táxis? Por que para os táxis ainda não é assim? Há uma
dificuldade de administração, porque o táxi se abastece diretamente
no posto livre, no mercado. Então, é difícil vender gasolina para os
taxistas, no posto, a um preço, e o gás, a outro. Vou deixar de lado
toda essa discussão, muito importante, lembrada pelo sindicato e
pelos demais, sobre a burocracia do licenciamento dos veículos a gás,
que é discriminatória, ao passar a impressão de que o carro
convertido a gás não é seguro, uma vez que a conversão precisa ser
revisada todos os anos - ora, feita a conversão adequadamente, é
suficiente que a inspeção seguinte seja normal, como a de qualquer
veículo, para a garantia da segurança no trânsito. Mas, deixando isso
de lado e pensando nos preços do gás, a tendência é que o gás
natural tenha um custo menor do que a gasolina ou o álcool, e, com a
presença do "flex fuel", acredito que, em médio prazo, o custo do
veículo também vá baixar. Na Europa e mesmo no Brasil já há um
movimento para que os carros saiam, ou aptos a consumir gasolina,
álcool ou gás natural, de fábrica, ou que já venham a gás natural, de
fábrica, reduzindo, assim, os custos do veículo, porque, então, o
diferencial da conversão será bem menor, em médio prazo. Essa é
uma vantagem. Mas há outra. Eu dizia dos preços na bomba. Esse
preço não é regulado pela PETROBRAS, mas pelo órgão estadual
responsável - se não me engano, em Minas, é uma secretaria de
Estado que supervisiona os preços -, juntamente com a GASMIO. O
órgão responsável define por quanto a GASMIG venderá para o posto
e a margem que o posto poderá ter depois. Isso porque, para o gás
veicular, temos de considerar, além dos R$0,30 pelos quais vendemos
o gás até a entrada da cidade; ainda há o custo de levá-lo até o posto,
onde a pressão tem de ser elevada para cerca de 200atm - ou seja, o
posto tem um custo de compressor, mas a tendência natural é que
esse custo diminua à medida que a indústria brasileira de

rÁl



1231
compressores aumente, o qual hoje varia em torno de R$0,10,
R$0,13 ou R$0,20 por metro cúbico para a compressão.

Em seguida, vêm os impostos. Conforme as apresentações dos
colegas, parece que em Minas Gerais o ICMS é de 18%. Talvez o
exemplo de São Paulo mereça ser estudado. O Governo desse
Estado reduziu a alíquota de 18% para 12% sobre o álcool e a
arrecadação aumentou muito, porque esse produto passou a ser mais
vendido. Estão fazendo a mesma coisa com o gás natural.

Nessa área, a PETROBRAS não pode opinar. Somente o Governo
do Estado pode estudar a questão e buscar alguns programas
audaciosos que incentivem as vendas e aumentem o consumo total
no futuro. A GASMIG e a CEMIG precisam trabalhar juntas, buscando
infra-estrutura no âmbito do Governo Estadual, que, certamente, está
dando a devida atenção a esse problema.

A PETROBRAS não pode definir preços ao consumidor. Isso é feito
pelo órgão regulador, que supervisiona a distribuidora. Oferecemos
facilidades para que a distribuidora de gás natural compre produtos
diferenciados. Além dessa política geral de preços - mais ou menos
R$0,30 por metro cúbico na entrada das cidades -, trabalhamos em
direção a políticas de incentivos temporários. Os contratos para
ônibus são de dez anos. Quanto à co-geração, oferecemos contratos
simétricos às distribuidoras, desde que ofereçam algo ao consumidor
final. Temos alguns experimentos na área de matéria-prima para a
produção de metanol. Na Bahia, a METANOR recebe um determinado
preço de gás para fazer metanol vinculado. Existem preços mínimos e
máximos, que flutuam de acordo com o preço do metanol no mercado
internacional. São modelos criativos de gestão de preços, usados em
muitos países, como a Colômbia, a Turquia e a Espanha, cujo objetivo
é dar incentivos e segurança para que novos consumidores possam
fazer inversão, ou seja, investimentos nas fábricas, nos veículos e nos
equipamentos de consumo, tendo a certeza de que, por um prazo
razoável de amortização dessa inversão, o gás continue competitivo.
O objetivo do preço do gás para ônibus é garantir a competitividade do
produto por um tempo suficiente para que o mercado possa tornar-se
maduro. Assim que tais políticas de preços estiverem concluídas,
serão anunciadas para as distribuidoras, que, por sua vez, farão o
anúncio aos consumidores finais.

rÀ



1232
O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Sr. Presidente, demais

autoridades da Mesa. Parabenizo o Deputado Alencar da Silveira Jr.
pela iniciativa de trazer esse assunto a discussão, nesta Casa.

Farei um apelo. Sempre antes de um apelo vem uma história. A rede
de gás passa pela BR-040, próximo de Barbacena. Até minha cidade,
São João dei-Rei, são aproximadamente 50km, pela estrada. Em linha
reta, acredito que a distância seria reduzida em torno de 30% a 40%.

No ano passado, solicitamos os serviços da CEMIG - a que
parabenizo pela eficiência da sua equipe -, que prontamente enviou
técnicos para a minha região. Foi feito um levantamento, a fim de
verificar a viabilidade desse investimento em São João dei-Rei e no
entorno de Campos das Vertentes. O levantamento foi feito levando
em consideração as grandes indústrias, que poderiam contribuir para
o consumo e justificar o investimento.

Esse levantamento não foi suficiente para que pudéssemos levar
adiante um projeto de implementação do gasoduto em minha região.
Faço um apelo quanto ao critério de definição do investimento.
Acredito muito no varejo. A nossa região é moveleira. Temos muitas
serrarias, marcenarias e o gás veicular, que, somado a tantas outras
alternativas, poderia ajudar-nos a conseguir um investimento maior,
ou seja, o gás em nossa região.

Isso nos preocupa, porque o gás, além de ser um combustível
altamente natural e puro, irá inibir o desmatamento que acontece na
nossa região. Fica o meu apelo, como representante da região de São
João dei-Rei, para que possamos somar essa alternativas a outras.
Há uma ansiedade na região, e a aceitação do gás foi muito boa. Sei
das dificuldades, e a parceria com a PETROBRAS poderá trazer-nos
mais recursos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - O Deputado esqueceu-se de falar que São João
dei-Rei, além de ser a cidade de V. Exa., é a cidade do Governador do
Estado. Pergunta para o Secretário Wilson Brumer: "A inclusão da co-
geração de energia frio e calor na solução do incremento do consumo
de gás é a viabilização de gasoduto. O que pode ser feito em termos
de incentivo? A TUMA tem interesse em fabricar sistemas modulares
de potências de 40KW e 1600KW."

O Secretário Wilson Brumer - Quero aproveitar a questão do Túlio
para responder a outras perguntas. Eu diria, de maneira bastante
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objetiva, que, talvez pela quantidade pequena do gás como matriz
energética em Minas Gerais, não tenhamos ainda uma política mais
agressiva de utilização do gás no Estado. Em minha exposição, fica
claro que o total de gás disponível para Minas Gerais está em torno de
3.500.000m3 por dia. Entendo que a nova associação que será posta
à apreciação desta Casa será permitir-nos uma política de maior
utilização do gás em Minas Gerais. Discutiu-se muito o problema do
tributo. Esse é um dos pontos que teremos de discutir, mas não
necessariamente como a única questão. Proporia que, por intermédio
da Câmara, fizéssemos uma discussão a partir de agora. Na minha
apresentação, fiz questão de esclarecer que vemos, no nosso
planejamento discutido com a GASPETRO, uma utilização no
mercado potencial de aproximadamente 10.000.000m3 por dia, o que
seria quase três vezes o que temos hoje. E também disse que vejo um
potencial muito maior do que conseguimos levantar. Por que não
discutirmos todos os aspectos, quando se levanta o que pode ser feito
em termos das empresas convertedoras, do que pode ser feito para
aumentarmos o consumo de gás? Não podemos ficar limitados
apenas à questão do tributo. Ele é um ponto, mas temos outros
aspectos a serem discutidos. Por exemplo, um dos pontos de que me
lembrei foi o financiamento dessa conversão, formas de motivação
para essa transformação, criando escala para que possamos fazer do
gás um componente forte na nossa matriz energética.

O Sr. Djalma Morais - Não temos ainda uma previsão, mas já
estamos disponibilizando, para duas empresas que nos procuraram,
os meios para que isso ocorra. Mediante solicitação do Deputado,
informo que a Companhia Industrial Fluminense, em São João Dei-
Rei, dispõe do gás comprimido, ou seja, do gás liqüefeito, atendendo
a algumas cidades onde existe o gasoduto.

O Sr. Marcos Paulo Dani - A minha pergunta é endereçada ao Sr.
lido e diz respeito basicamente ao preço do gás. O senhor informou
que o preço desse gás, no "city gate", é cerca de R$0,30 por metro
cúbico.

Esse preço é uniforme em todo o País? E do meu conhecimento que
o gás, em Minas Gerais, tem um preço entre os mais altos do Brasil,
em decorrência da composição na formação do preço do gás, uma
vez que leva em conta não só o preço da "commodity", mas também o
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componente distância. Como o senhor vê isso aqui no "city gate"
da GASMIG, em Belo Horizonte?

O Sr. lido Luiz Sauer - O senhor tem toda razão, por isso fiz questão
de frisar que estava apenas fornecendo números aproximados, visto
que eles não são exatos para nenhuma cidade do Brasil. De fato, eles
são diferenciados.

A indústria do gás, quando foi construída no Brasil, teve dois ou três
momentos importantes. Inicialmente, quando o gás começou a ser
produzido no Nordeste: em Salvador, Fortaleza, Alagoas, Sergipe, e,
especialmente, no Rio Grande do Norte, a PETROBRAS fazia os
projetos, calculava o custo do gasoduto e compunha o preço final por
meio de um contrato. Ela calculava o custo do processamento do gás
e do seu transporte, chegando a um valor final.

Aqui no Sudeste, quando da exploração da bacia de Campos,
aconteceu da mesma forma. Tanto que São Paulo possui o maior
custo de transporte do Sudeste. Maior até que o do Rio de Janeiro, já
que a distância de Campos até o Rio de Janeiro é menor. Então, isso
sempre levará em conta o volume a ser transportado e a distância,
isto é, o investimento necessário para produzir um custo unitário.

Assim, em Minas Gerias, a soma da "commodity" deve estar em
torno de US$300 por milhão de BTUs, ou seja, US$2,70, mais o custo
do transporte que deve estar perto de US$0,30 por milhão de BTU.
Não tenho o número exato, mas é mais ou menos isso, pois 1 milhão
de BTUs são 27m3.

Posteriormente foi feito um contrato o m a Bolívia, Gasoduto Brasil-
Bolívia, com a previsão de assinaturas com as distribuidoras de gás
para que o financiamento fosse viabili: ado no Banco Mundial e em
outros Bancos. As distribuidoras são as seguintes: GASMIG, MSGAS,
no Mato Grosso do Sul, a COMGAS, e i São Paulo, e as do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Esse contrato dizia que o preço do gás era composto de duas
parcelas: uma "commodity" vinculada ao preço do petróleo no
mercado internacional e o preço do transporte, que é vinculado ao
dólar.

Hoje temos uma estrutura diferenciada. Em cada uma das
distribuidoras locais de gás, há dois ou mais contratos com preços
diferentes, de acordo com a época em que foi assinado, com a fonte
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de gás e o meio de transporte previsto. O preço do gás boliviano é
um pouco mais alto, pois custa 3,60 e vendemos a 3,36. O gás
nacional tem um preço mais baixo. A tendência a médio prazo é não
diferenciarmos mais pela origem, e sim pelo valor que tem no
mercado, e que os custos da PETROBRAS se equilibrem, para que
ela possa ter uma política de preços que referenciem seus custos para
sinalizar a alocação adequada dos recursos. E que, ao mesmo tempo,
permitam o desenvolvimento do mercado, de acordo com o valor que
o consumidor pode atribuir ao gás.

Nessa estrutura, o que menos importa é o preço do gás na entrada
da cidade. Para os consumos pequenos e médios, a distribuição
representa o grosso do custo. O gás veicular, em São Paulo, custa
cerca de R$1,00 o metro cúbico. Entregamos a R$0,30 o metro
cúbico. O custo do transporte da COMGAS, da entrada da cidade até
o posto, é de R$0,70. O custo da compressão varia entre R$0,10,
R$0,15 ou R$0,20 por metro cúbico, e há os impostos e a margem da
distribuidora. A PETROBRAS fica com 1/3 do preço do gás, e não
adianta baixar muito.

Não sei se respondi à sua pergunta. Além de uma política genérica,
buscamos políticas específicas voltadas para os setores. A exemplo
do que aconteceu na Espanha e em outros países, faz-se um contrato
de 10 ou 12 anos, que permite a recuperação dos custos da
PETROBRAS e dos demais membros da cadeia produtiva, que são as
distribuidoras envolvidas. O consumidor sente-se seguro quando
fazemos esse preço vinculado ao valor do que ele produz ou . ao
combustível alternativo. No caso da co-geração, por exemplo,
pensamos em fazer um preço vinculando o valor do gás ao custo atual
da energia elétrica. Quando o consumidor faz a co-geração, compra o
gás natural, usa uma máquina de 40KW ou 1.600KW e converte o gás
em trio ou calor e em eletricidade. Se esse vínculo for criado, o
consumidor dificilmente perderá para as outras opções que existem e
sentir-se-á inclinado a aderir. Uma vez amadurecido o mercado,
muda-se e, no futuro, é possível que todos se beneficiem com um
esquema de competição mais forte.

Para amadurecer o mercado, é necessário haver uma espécie de
proteção vigiada para o preço do transporte, proteção, regulação
adequada para o preço da distribuição e contratos mais flexíveis que
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dêem segurança aos consumidores e investidores para aderirem
ao gás, sem ameaçar à eficiência empresarial do sistema que entrega
o gás. Hoje esse sistema é feito principalmente pela PETROBRAS, na
produção e transporte, e pelas distribuidoras, das quais a
PETROBRAS participa minoritariamente.

Leitura e Entrega de Carta
O Sr. Presidente - Convido o Sr. Ary Fialho Júnior, Presidente da

Câmara Setorial de Indústria de Petróleo e de Gás da FIEMG e Vice-
Presidente da Associação Mineira de Engenheiros, para fazer a leitura
da Carta de Minas e a sua entrega ao Presidente.

Ressalto todo o apoio que tivemos da Presidência desta Casa. O
Presidente Mauri Torres fez questão de vir receber a carta, porque a
Casa, independente de facção partidária, está na luta com o setor
energético, com o compromisso do setor de gás natural.

O Sr. Ary Fialho Júnior - Caro Presidente Mauri Torres, na pessoa
de quem cumprimento todos os integrantes da Mesa, prezadas
senhoras, prezados senhores, com grande orgulho, fui incumbido,
pelo grupo de trabalho que participou da coordenação e preparação
deste ciclo de debates, de ler a Carta de Minas, de que participaram
várias instituições. Essa Carta foi fruto de centenas de horas de
debates e reuniões, em que fizemos um investimento para apresentar,
neste debate altamente importante para a indústria e para a sociedade
mineira, um fato concreto, uma carta sintetizando todos os pontos que
julgamos importantes, reforçados pelos excelentes debates e
apresentações de hoje. Sem dúvida nenhuma, todos aprendemos
muito com este ciclo de debates e verificamos que a questão
energética transcende a simples leitura do ponto de vista
eminentemente técnico, fazendo-se importante sua abordagem
estratégica para a Nação. Minas Gerais, Estado que tem o maior
consumo industrial do Brasil, quando do recente episódio do apagão,
ficou extremamente prejudicado. E necessário dar ao assunto a
atenção que merece, nos âmbitos regional, nacional e internacional.
Tanto é que, nos Estados Unidos, somente de cinco a dez anos há
energia fóssil renovável. Desde 2003, existe um esforço por parte dos
Estados Unidos para encontrar energia fóssil, não só dentro como fora
de suas fronteiras.

Reforço as palavras de todos no elogio ao Deputado Alencar da
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Silveira Jr., que nos propiciou um ambiente democrático para o
debate de um assunto altamente tecnocrático. A questão já estava
bem avançada no tocante à discussão das indústrias e da sociedade
com o Poder Executivo de Minas Gerais. Mas é de grande importância
a discussão desse importante tema na Casa do Povo de Minas
Gerais.

Chamamos a atenção para o fato de que tudo o que aqui discutimos
visa não só ao desenvolvimento econômico, mas ao desenvolvimento
social que adivirá da maior participação do gás natural na matriz
energética.

As instituições que participaram da realização deste ciclo de debates
vêm expressar a sua convicção de que o gás natural é uma alternativa
fundamental para a composição da matriz energética brasileira. Por
suas conhecidas vantagens comparativas, esse combustível pode
contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento nacional e para
que não corramos o risco de novas crises no setor, como a que gerou,
recentemente, as incômodas medidas de racionamento.

Os benefícios que a utilização em larga escala do gás natural podem
trazer ao País serão particularmente oportunos para Minas Gerais, em
vista das peculiaridades e das pontencial idades econômicas do nosso
Estado. Estudos técnicos de órgãos governamentais e entidades
empresariais mostram que o incremento do uso do gás natural, em
suas vertentes industrial e veicular, dariam forte impulso a diversos
setores econômicos.

Contudo, para que essas possibilidades se concretizem, é
necessário esforço conjunto do Governo Federal, do Governo
Estadual, das entidades vinculadas ao setor e da sociedade civil como
um todo, para que se quebrem as barreiras que estão limitando o
consumo do gás natural no País, particularmente em Minas Gerais.

E preciso, por exemplo, que se aperfeiçoe a legislação referente ao
uso do combustível, que se adote uma política de preço competitiva
para o setor, e que se façam muitos investimentos na infra-estrutura
de transporte e distribuição. Enfim, que se tomem medidas efetivas de
estímulo ao emprego do gás natural, de forma a dar segurança aos
setores empresariais e aos consumidores em geral.

O documento que a passamos às mãos das autoridades presentes
contém os fundamentos do nosso pleito e propostas concretas para
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que o gás natural torne-se, de maneira planejada e contínua, um
fator de desenvolvimento para o Estado de Minas Gerais e para o
Brasil. Assinam esta Carta a Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - FIEMG -; a Sociedade Mineira de Engenheiros - SME -

o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de
Minas Gerais - CREA-MG -; o Sindicato dos Engenheiros de Minas
Gerais - SENGE-MG; o Sindicato da Indústria de Reparação de
Veículos e Acessórios do Estado de Minas Gerais - SINDREPA-MG -;
o MINASPETRO; e o Sindicato Intermunicipal dos Condutores
Autônomos de Veículos Rodoviários, Taxistas e Transportadores
Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de Minas Gerais -
SINCAVIR-MG. (- Lê:):

"Carta de Minas
Gás Natural para o Desenvolvimento: Uma Visão Estruturante

E promissor o futuro do gás natural no país. Dentre todas as
alternativas energéticas, observadas as perspectivas mundiais, este
combustível deverá apresentar os maiores índices de crescimento.
Além de ser uma alternativa segura e econômica de energia, o
produto é também o menos impactante para o meio ambiente.

A média de utilização do gás natural na matriz energética mundial é
de cerca de 20%. O Brasil tem como meta aumentar a participação do
gás natural, em sua matriz energética, dos 7,5% atuais para lO% em
2006 e 12% em 2010

O Governo brasileiro está envidando esforços para a criação de uma
legislação específica para o gás natural, capaz de assentar sólidas
bases legais e regulatórias, envolvendo todos os agentes, com vistas
a estabelecer as condições necessárias à expansão do mercado para
o combustível no país e buscar soluções para as áreas de infra-
estrutura, de transporte e de distribuição. Um dos resultados previstos
é a retomada dos investimentos e financiamentos, possibilitando a
expansão da oferta de gás pela construção de gasodutos e de redes
de distribuição.

Minas não poderia ficar de fora deste esforço nacional porque,
dentre outras razões:

é o segundo maior Estado consumidor de energia no País; conta
com grande potencial para aumentar o fornecimento de energia
elétrica, seja pela implantação de termelétricas, seja pela
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complementaridade de co-geração, aumentando a eficiência
energética e melhorando a operação de suas barragens,
especialmente a do lago de Furnas, com benefícios para dezenas de
municípios;

precisa incrementar a competitividade de seu parque industrial, com
destaque para as indústrias de extração e transformação,
notadamente as de minério de ferro (77% da indústria nacional),
siderurgia (37%), ferro-gusa (54%), laminados (35%) e cal virgem
(40%), que sustentam parte considerável das cadeias produtivas da
economia nacional, inclusive da própria indústria de gás natural;

conta com a segunda maior frota de veículos do país e importante
malha viária;

abriga montadoras que podem desenvolver e produzir novos
veículos, tecnologicamente adaptados ou já projetados para uso do
gás natural, além de veículos que possam usar mais de um
combustível.

Entretanto, estão sendo percebidas dificuldades em Minas,
comparativamente à situação de Estados vizinhos. Detectam-se
grandes perdas, bem como riscos de novos e significativos prejuízos,
num momento em que decisões importantes sobre investimentos
estão sendo tomadas. O País necessita ampliar a malha de gasodutos
em 5.000km e as termelétricas. Caso Minas não seja contemplada
nesse processo, corre-se o risco de o mercado mineiro, o maior
consumidor percentual de energia para fins industriais, ser obrigado a
importar energia de outros Estados. Os seguintes fatos são fortemente
ilustrativos:

inexistência de um tratamento sistêmico nas políticas públicas para
o setor energético, incluindo toda a cadeia do gás natural,
particularmente o Gás Natural Veicular - GNV -, o que dificulta a ação
dos agentes no desenvolvimento da indústria do gás e suas atividades
no Estado e afasta o consumidor da alternativa do gás veicular;

falta de atendimento a importantes regiões do Estado, como o Vale
do Aço, o Sul de Minas e o Triângulo;

grande vulnerabilidade quanto à segurança no fornecimento, devido
à existência de apenas uma fonte de suprimento;

falta de visão de futuro sobre a questão da alíquota de ICMS
definida pelo Estado, com elevada base de cálculo sobre insumos
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como o gás natural, deixando Minas Gerais menos competitiva em
relação aos Estados vizinhos;

falta de incentivo à continuidade das conversões de veículos para o
uso do gás natural, pelo aumento da carga tributária e pela não-
redução do IPVA para os carros convertidos. Os índices de reajuste
de preços do GNV nos últimos anos foram superiores aos dos demais
combustíveis líquidos;

preferência de conversão de motores pelos proprietários de veículos
em outros Estados, em especial no Rio de Janeiro;

menor crescimento do consumo de gás em Minas Gerais - no
período de agosto a dezembro de 2003, a taxa foi de 13,3%, enquanto
em São Paulo foi de 20,6% e no Rio foi 24,6%;

menor percentual de veículos convertidos para o gás natural em
Minas Gerais - 8% da frota -, enquanto em São Paulo e no Rio os
índices são, respectivamente, de 23% e 37%;

maior impacto ambiental pelo uso de combustíveis mais poluentes.
O Governo de Minas Gerais deve continuar atuando para viabilizar e

incrementar as atividades econômicas em seu território, e não apenas
nos Estados vizinhos. Deve fomentar o desenvolvimento da indústria
do gás, gerando aqui as riquezas decorrentes desta atividade.
Decisões e ações imediatas para corrigir as tendências adversas
trazem outras possibilidades de ganhos imediatos, como:

fortalecimento da competitividade das empresas mineiras no
fornecimento de produtos e serviços demandados pelos projetos de
infra-estrutura e pela implantação de novas empresas;

inserção de Minas no esforço de introdução de novas tecnologias
voltadas para a eficiência de processos industriais e para a
conservação de energia;

continuidade dos estudos para análise da viabilidade econômica de
exploração do gás natural na bacia do rio São Francisco;

criação de novos empregos, com o conseqüente aumento da renda
e da riqueza;

aumento das conversões e estímulo à produção de veículos a gás
no Estado, pela redução da alíquota do IPVA, fazendo crescer o
consumo de gás e a geração de empregos, a exemplo do que ocorre
em outros Estados; implantação do programa de substituição do óleo
diesel utilizado em coletivos urbanos pelo gás natural, a exemplo de
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convênio assinado entre a PETROBRAS, a SPTrans e a
Prefeitura de São Paulo; estímulo às conversões na indústria
(substituição de óleo combustível, diesel, GLP), pela criação de linhas
de crédito através do BDMG; capacitação técnica de pessoal, com
incremento das parcerias entre os agentes do setor, a GASMIG, o
SENAI, o Centro Tecnológico de Gás - CTGAS - e universidades;
substituição da lenha de origem nativa como combustível, evitando
desmatamentos e gerando maior produtividade, por meio de
tributação específica; redução do Custo Minas; otimização e
diversificação do custo da matriz energética mineira; aumento do PIB
mineiro; aumento da receita tributária, numa visão de médio e longo
prazos, com o crescimento da indústria do gás em Minas Gerais;
diminuição dos impactos ambientais, tanto no cerrado e na Mata
Atlântica quanto nos giandes centros urbanos.

O momento é particularmente oportuno para as possibilidades e
oportunidades de desenvolvimento existentes, tais como:

aumento de R$1.500.000.000,00 em investimentos (gasodutos para
o Sul de Minas, Belo Horizonte e Vale do Aço, atendimento ao
Triângulo, as fases 2 e 3 da Termelétrica Ibiritermo e a conversão e
recapacitação da Termelétrica de Igarapé), o que irá promover a
inserção do gás natural nessas regiões, dando-lhes grandes
benefícios socioeconômicos; políticas de incentivo, via revisão da
política tributária, na cadeia do gás natural (IPVA e ICMS), aos níveis
hoje praticados pelos Estados vizinhos; conversão de frotas não
tradicionais, como as de transporte coletivo e de carros oficiais, que
podem viabilizar a construção de gasodutos até cidades de menor
porte, com a vantagem adicional da redução de emissões; incentivo
ao desenvolvimento e à produção de veículos que possam usar mais
de um combustível, incluindo garantia das montadoras; interiorização
da indústria do gás natural no País; demanda das indústrias para
substituição do GLP, do diesel, de energia elétrica, com redução de
custos e maior eficiência energética nos processos nos quais se
possa inserir o gás natural; condições favoráveis para a atração de
novos empreendimentos e investimentos.

A estruturação da indústria do gás natural no Brasil, conduzida de
forma a garantir sua sustentabilidade, passa pelo fortalecimento de
todos os elos do processo, incluindo produção, transporte, distribuição
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e comercialização. Pelas características do segmento, seu
desenvolvimento depende de uma atuação sistêmica, em que todos
trabalhem de forma articulada, e de enormes investimentos para a
consolidação da infra-estrutura.

E gratificante perceber a visão estratégica embutida em orientações
comandadas pela ministra de Minas e Energia, tais como: restrições à
exportação do gás natural, pelo menos até que toda a demanda
reprimida no Brasil seja atendida; liderança nos trabalhos de
elaboração de diretrizes, visando à definição da nova política e de um
novo modelo regulatório do setor do gás natural, um setor em fase de
desenvolvimento e que necessita, ainda, de incentivos para a
expansão das redes e da formação de um mercado consumidor
sólido; estímulo às negociações da PETROBRAS para participar do
capital da GASMIO, o que acarretará investimentos da ordem de
R$1.500.000.000,00, com os projetos de suprimento para o Vale do
Aço e o Sul de Minas.

Entretanto, questões relevantes demandam outras ações nesse
esforço coletivo. As principais são: do Governo Federal: ação efetiva
do Conselho Nacional de Política Energética, presidido pela Ministra
de Minas e Energia, para que a política energética do País insira o gás
natural como importante indutor do desenvolvimento. O processo deve
se dar de forma harmônica com o setor elétrico, definindo-se papéis
para a Empresa de Pesquisa Energética - EPE -, Aneel e ANP, de
sorte que o planejamento do novo modelo do setor elétrico, de forma
integrada, considere o novo marco regulatório para o setor do gás,
visando a uma efetiva inserção do gás natural na geração de energia
elétrica, em bases econômicas e sustentadas, para os agentes
investidores e para a sociedade;

- Definição dos investimentos a serem realizados, bem como dos
cronogramas que possam sinalizar com clareza as disponibilidades de
gás para o mercado no Estado, incluindo a implantação de gasodutos
para o Vale do Aço e o Sul de Minas. Para o Triângulo, é imperativo
que sejam disponibilizados recursos da Conta de Desenvolvimento
Energético - COE;

- Definição de políticas para a criação de um mercado secundário de
gás que venha a absorver as naturais oscilações de consumo, num
sistema energético concebido com despachos pelas usinas
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hidrelétricas e termelétricas - despachos hidrotérmicos, que
garantam o funcionamento seguro do sistema e o efetivo
desenvolvimento da indústria do gás no Estado e no País, sem os
desconfortos para a sociedade brasileira como o ocorrido em 2001;

- Políticas ambientais que estimulem a utilização do gás natural, a
agilização e a simplificação do processo decisório quanto às licenças
ambientais para os investimentos definidos, incluindo dispensa para
as usinas termelétricas com potência instalada inferior a 60MW;

- Diligência junto ao Ibama para que sejam concedidas, de forma
rápida, as necessárias licenças para construção dos gasodutos entre
São Paulo e Sul de Minas e Triângulo Mineiro.

- Apoio à adequação das empresas às normas estabelecidas pelo
Protocolo de Kyoto a partir da implantação de políticas de substituição
de óleos pesados pelo gás natural, visando à obtenção de créditos de
carbono susceptíveis de serem comercializados em outros países.
Essa comercialização, além de propiciar uma melhoria do meio
ambiente, constitui-se em fonte de receitas para as empresas e
contribui para o aumento da participação do gás natural;

- Definição urgente da regulação do transporte do Gás Natural
Comprimido - GNC -, ampliando o alcance de sua utilização através
de "gasodutos virtuais", possibilitando, desta forma, o fornecimento
antecipado do energético em regiões que ainda estão por alcançar os
níveis de consumo com a mínima concentração necessária para
viabilizar gasodutos e redes de distribuição;

- Política específica para consolidação da complementaridade e da
maior eficiência energética pelo uso da co-geração de energia elétrica
com o gás natural (os gases combustíveis, ao ocuparem esse espaço
térmico na matriz brasileira de usos da eletricidade, se apresentam
como a principal arma para o País combater uma nova crise
energética). A utilização do gás natural para reduzir o uso térmico
inadequado da eletricidade é uma das estratégias mais competitivas à
disposição do Brasil;

- Políticas públicas de incentivo à utilização de carros movidos a
GNV, terceiro maior segmento de consumo de gás natural, com 13,5%
das vendas totais no País, e que se constitui numa âncora essencial
para a capilarização da rede de distribuição de gás natural,
viabilizando o atendimento dos setores comercial e residencial. Como
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ação de reforço, utilização do poder de compra do Governo para
conversão de sua própria frota;

- Implementação de uma política específica de preços competitivos
de longo prazo, tanto para o gás importado (renegociação dos
contratos de suprimento) quanto para o gás nacional (desvinculação
dos efeitos das oscilações cambiais da cesta de óleos no mercado
internacional, com diferencial em relação ao preço da gasolina que
incremente o ritmo das conversões);

- Estabelecimento de condições de preços especiais para uso do
GNV no transporte urbano, para que as frotas possam ser
convertidas, com benefícios como a redução de poluentes (a
Petrobras já dispõe de uma política, recém-aprovada, para
substituição do diesel em ônibus movidos a GNV, com garantia de
preços por dez anos);

- Revisão das tarifas de transporte do gás de origem nacional e
boliviana, visando à redução dos valores praticados.

b) Do governo estadual:
decisões com relação ao resgate do equilíbrio (recuperar e no

mínimo nivelar) das políticas de incentivo tributário (ICMS e IPVA),
comparativamente aos Estados vizinhos;

políticas ambientais que estimulem a utilização do gás natural e
agilização e simplificação do processo decisório quanto às questões
ambientais;

diligência para que a concessão de licenças ambientais para a
construção e operação dos novos gasodutos seja feita de maneira
mais rápida;

forte e decisiva participação junto ao Governo Federal quanto às
definições dos marcos regulatórios, bem como quanto aos novos
investimentos em gasodutos e termelétricas;

planejamento estratégico com definição de ações mais concretas
para o aumento da participação deste combustível na matriz
energética de Minas Gerais;

políticas públicas de incentivo à utilização de carros movidos a gás
natural no Estado, inclusive com a conversão da frota da
administração direta e indireta;

aperfeiçoamento dos procedimentos e redução dos prazos para a
legalização dos veículos convertidos;
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concessão de diferimento do ICMS dos equipamentos e

materiais necessários para a construção dos novos gasodutos no
Estado de Minas Gerais.

c) Da sociedade mineira:
mobilização para abraçar, com coragem e criatividade, essa

iniciativa que visa à ampliação do uso do gás natural e ações
coordenadas com as empresas que constituem o setor, com os
consumidores de energia que podem migrar de forma competitiva
para o gás e com o poder público. A consolidação da indústria
brasileira do gás natural, no sentido de contribuir para a redução dos
efeitos do racionamento de eletricidade, passa por esse esforço
difuso, coordenado e liderado pelo setor público;

continuidade do processo de articulação e coordenação das
empresas, entidades, órgãos dos Governos Federal, Estadual e
Municipal, visando à integração e facilitação dos trabalhos, de sorte a
inserir o gás natural, de forma efetiva, nos diversos segmentos
econômicos do Estado;

ampliação dos fóruns de debate, para que as informações sobre os
benefícios do uso do gás natural sejam difundidas e possam
proporcionar maior participação da sociedade na priorização dos
investimentos".

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e as demais
instituições que participam deste ciclo de debates, ao entregarem este
documento aos representantes do Governo Federal e do Governo
Estadual, buscam abrir novas perspectivas para o segmento do gás
natural, ao sugerir opções e soluções emergenciais, mas coerentes
com as necessidades de médio e longo prazos. Por meio dele
esperam dar uma efetiva contribuição para que o esse combustível
cumpra seu papel como alavancador do processo de desenvolvimento
de Minas Gerais e implementador de uma matriz energética mais
diversificada, mais competitiva e mais eficiente para o País.

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg)/Câmara Petróleo e Gás, Sociedade Mineira de Engenheiros -
SME -, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de
Minas Gerais CREA-MG -, Sindicato dos Engenheiros de Minas
Gerais SENGE-MG -, Sindicato da Indústria de Reparação de
Veículos e Acessórios do Estado de Minas Gerais - SINDIREPA-MG -
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Câmara Setorial de Gás Natural Veicular e Industrial,
MINASPETRO, Sindicáto Intermunicipal dos Condutores Autônomos
de Veículos Rodoviários, Taxistas e Transportadores Rodoviários
Autônomos de Bens do Estado de Minas Gerais - SINCAVIR-MG.

- Procede-se à entrega de carta.
Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - A Presidência agradece
a presença dos convidados e autoridades e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião especial de logo mais, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 13a REUNIÃO ESPECIAL DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15S LEGISLATURA, EM 17/5/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presenças - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Elmiro Nascimento - Palavras do
Deputado Luiz Humberto Carneiro - Palavras do Sr. Luiz Alberto
Garcia - Palavras do Sr. Luiz Alexandre Garcia - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Execução do Hino da Algar - Lançamento de
carimbo comemorativo e selo personalizado - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Mauri Torres - Arlen Santiago - Elmiro Nascimento - Jayro Lessa -

José Henrique - Laudelino Augusto - Luiz Humberto Carneiro - Mauro
Lobo - Paulo Piau - Sebastião Navarro Vieira - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h15min, declaro

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

Ata
O Deputado Laudelino Augusto, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa
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O locutor - Convidamos a compor a mesa os Exmos. Srs. Clésio

Andrade, Governador do Estado em exercício; Luís Alberto Garcia,
Presidente do Conselho Administrativo da Algar e Presidente da
CTBC; Deputados Federais lbrahim Abi-Ackel, Nárcio Rodrigues;
Odelmo Leão Carneiro, Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento; ex-Deputado Geraldo Rezende, representando o
Prefeito Municipal de Uberlândia, Zaire Rezende; Ver. Sérgio Lúcio,
Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia; Robson Braga de
Andrade, Presidente da FIEMG; José Alves, Diretor Regional Adjunto
dos Correios; e Deputados Elmiro Nascimento e Luiz Humberto
Carneiro, autores do requerimento que deu origem à homenagem.

Registro de Presenças
O locutor - Registramos a presença dos Srs. José Augusto Teixeira

Baptista, assessor do Presidente da ANATEI—; Manta Areas Souza
Tavares, Vice-Presidente da SME; Eduardo Bernis, Presidente da
ACM; Inácio Franco, Prefeito Municipal de Pará de Minas; Carlos
Alberto Araújo, executivo da TV Globo Minas; Hélio Ferraz, Vereador
à Câmara Municipal de Uberlândia; Gilman Viana Rodrigues,
Presidente da FAEMG;.Heleni de Mello Fonseca, Diretora da CEMIG;
Luiz Alexandre Garcia, Presidente da ACIUB; ex-Senador Arlindo
Porto; Marilda Dias da Silva, Presidente do PFL - Mulher de Patos de
Minas; Maria Isabel Rezende Dutra, Presidente da Associação dos
Diplomados da Universidade Federal de Itajubá; Stefan Salej; Arthur
Lopes Filho, Presidente da FEDERAMINAS; Públio Chaves, Prefeito
Municipal de ltuiutaba; Caio Múcio, Vice-Presidente da SME; Luís
Alberto Rodrigues, Presidente do PPS de Uberlândia. Registramos
telegrama do Deputado Federal Anderson Adauto, com os seguintes
dizeres: "Congratulo-me com os Deputados Elmiro Nascimento e Luiz
Humberto Carneiro no requerimento pela justa homenagem em
comemoração dos 50 anos da CTBC.".

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração dos 50 anos da

Companhia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional,
interpretado por Silvana Gasques.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
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Palavras do Deputado Elmiro Nascimento

Exmos. Srs. Presidente Mauri Torres, Dr. Clésio Andrade, lbrahim
Abi-Ackel, Geraldo Rezende, Sérgio Lúcio, Odelmo Leão, Robson
Braga, José Alves, Deputado Luiz Humberto Carneiro, Deputados,
Diretores e funcionários do grupo ALGAR, senhoras e senhores,
Minas abre a Casa representativa de seu povo para, solenemente,
comemorar o jubileu da CTBC. Jubileu tem origem na antigüidade
hebraica: solenidade pública celebrada a cada 50 anos. Esta reunião
especial, que requeri juntamente com o Deputado Luiz Humberto
Carneiro, vem enaltecer o Jubileu de Ouro da CTBC, com sede em
Uberlândia. Originária da empresa telefônica Teixeirinha S.A, ligou a
região do Brasil Central a todo o País, sendo hoje o carro-chefe do
grupo ALGAR e a primeira empresa brasileira com condições de
fornecer soluções completas e de forma integrada no setor de
telefonia, sem limites geográficos. Em poucas e significativas
palavras, o Eng. Luiz Alberto Garcia, Presidente do grupo, define esse
complexo empresarial: "A CTBC e o Grupo Alexandrino Garcia -
ALGAR - têm a tradição de entender e atender bem o cliente, de
antecipar o futuro, de fazer o bem".

Permitam-me voltar à minha terra, Patos de Minas, e mais, realizar
regresso no tempo. Por feliz coincidência, neste ano celebra-se
também o cinqüentenário da fundação da Companhia Telefônica de
Patos de Minas S.A., entre eles meu avô materno, Abner Afonso de
Castro, e meu pai, Sebastião Alves do Nascimento, que morreu como
membro desta Casa, instalando em 31 de outubro daquele ano os 500
primeiros aparelhos urbanos da cidade. Em janeiro de 1967, a
Companhia foi incorporada pela CTBC, em virtude da venda de 70%
do total de ações ordinárias pertencentes ao Dr. Herbert Engler.
Pouco depois, em 24/5/68, o Comendador Alexandrino Garcia, com
sua capacidade de trabalho e de realizações, sempre sonhando
interligar todo o Triângulo através da comunicação telefônica, dotava
Patos de Minas de um dos seus maiores anseios, inaugurando o
serviço de telefonia interurbana, por meio da nova concessionária, a
CTBC. Com justiça, é importante mencionar o trabalho do então
Prefeito de Patos de Minas, Ataídes de Deus Vieira, para que a
companhia telefônica uberlandense encampasse a patense e a
dotasse do serviço interurbano, passando a prestar relevantes
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benefícios a toda a população.

Por acreditar num sonho, o de ligar a região do Brasil Central a todo
País, e, principalmente, por acreditar no potencial de região até então
desconhecida pela maioria dos empresários brasileiros, o fundador da
CTBC, Comendador Alexandrino, empreendedor nato, resistiu a todos
os desafios político-econômicos impostos pela sociedade brasileira.
Tão forte foi esse sentimento, que até hoje está presente nos valores
do grupo ALGAR e de todos os seus associados, forma como os seus
funcionários são carinhosamente tratados, pois trabalham
incessantemente para manter o pioneirismo de suas empresas.

Ao completar o seu jubileu de ouro, meio século de fundação, a
CTBC continua primando pela busca constante da excelência na
prestação de serviços e no compromisso com o País. Atendendo a
vasta região do Brasil Central, que inclui Triângulo, parte do Noroeste
de Minas, o alto Paranaíba, o alto São Francisco, encostando nas
proximidades da RMBH, até Pará de Minas, Sul de Goiás e Oeste de
São Paulo, a CTBC e todo o grupo estão em plena expansão,
desenvolvendo soluções de acordo com as necessidades de seus
clientes, foco principal da empresa. A verdade desse foco está
impressa na diversidade dos serviços que presta aos brasileiros. Em
março deste ano, ao receber autorização da ANATEL para atuar em
novas áreas, ampliou seus serviços em Belo Horizonte para empresas
que já utilizavam soluções em banda-larga, comunicação de dados e
"data center", e passou a oferecer soluções em voz, como os serviços
do 0800, ligações locais por DOR a seus clientes, como o Banco
Bonsucesso, a Federação das UNIMEOs, a Fundação Dom Cabral, a
R000BAN, entre outros.

Graças a sua rede de fibra óptica e de milhares de quilômetros de
redes metropolitanas, a CTBC se faz presente em várias localidades e
disponibilizará, a partir de maio deste ano, o código 12 para efetuar
ligações de longa distância, nacionais e internacionais, de qualquer
lugar do País. Presente no setor institucional, com a implantação em
Uberaba do Projeto Memória Local, que, em parceria com oito
escolas, envolve alunos e professores do ensino fundamental no
resgate cultural da história da cidade, a proposta vem produzindo
balanço positivo e há estudos para ampliação em outras escolas e
cidades.
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Além da CTBC, de onde tudo se originou, como prestadora de

serviços de comunicação multimídia, compreendendo operações em
telefonias fixa e móvel, banda-larga, "data center", Internet e TV a
cabo, o grupo ALGAR, em sua expansão, divide-se em outros
empreendimentos que demonstram claramente sua visão empresarial.
Possui a ACS, que opera um dos mais modernos "contact center" do
País, e a ENGESET, capacitada a oferecer engenharia e infra-
estrutura no segmento de telecomunicações. No campo alimentar, a
ABC Agricultura e Pecuária está entre os maiores produtores de soja
e milho do Brasil, e a ABC Indústria e Comércio opera um dos mais
modernos parques industriais de beneficiamento de soja do País. No
setor de serviços, a ABC Propaganda, focada em criação e
planejamento estratégicos, oferece aos clientes o que existe de mais
completo e eficiente em comunicação. No transporte de passageiros e
cargas leves, a ABC Táxi Aéreo é empresa de aviação civil executiva
e prestadora de serviços de revisão e manutenção de aeronaves, O
Consórcio Nacional ABC administra recursos para a formação de
grupos de consumidores interessados na aquisição de bens por meio
de sistema. A Sabe Serviços de Informação, empresa atenta às novas
tecnologias e exigências do mercado, utiliza o que há de mais
moderno em serviços gráficos e de pré-impressão. A SPACE atua nas
áreas de gestão documental, vigilância e segurança, monitoramento
eletrônico de alarmes residencial, comercial e veicular e
monitoramento de imagens a distância. A Pousada do Rio Quente, um
dos destinos turísticos mais visitados do Brasil, famoso pela água
quente natural que abastece as piscinas do complexo localizado na
serra de Caldas, com seis hotéis, dois parques aquáticos e toda uma
estrutura preparada para melhor lazer e entretenimento.

O grupo ALGAR, presidido pelo Eng° Luiz Alberto Garcia,
empresário dinâmico e competente que herdou do seu pai,
Comendador Alexandrino Garcia, a marca do empreendedor, faz com
que a CTBC continue contribuindo valiosamente para a evolução das
telecomunicações no Brasil. Além disso, a geração de empregos e o
comprometimento com programas de responsabilidade social
demonstram a importância do grupo nos relevantes serviços
prestados ao Brasil.

E hoje, nesta reunião especial que presta homenagem à CTBC, pelo
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cinqüentanário de sua fundação, pode-se, de forma concreta e
palpável, contemplar seu trabalho no desenvolvimento da telefonia
brasileira. E essa empresa, que nesses 50 anos ajudou o progresso
do País, continua empreendedora, comunicando, dando empregos
diretos e indiretos a milhares de brasileiros, sobretudo aos mineiros.
Essa é uma data importante, que deve ser comemorada
efusivamente. Por tudo isso, percebe-se a influência constante de
valores como inovação, solidez, busca constante pela excelência e,
principalmente, a crença no Brasil, que ensejaram o reconhecimento e
a homenagem à CTBC e aos seus Diretores e associados, desejando-
lhes outros tantos jubileus como o que ora se comemora.

A CTBC tem sua força expressa nas palavras de seu fundador,
Comendador Alexandrino Garcia: "Os sonhos crescem com o passar
dos tempos; e os nossos, além de crescerem, aumentaram,
diversificaram-se, e muito trabalho ainda nos espera. Novas frentes
estão abertas à nossa espera, para que as executemos. Não é hora
de olhar para trás, porque o futuro exige muito mais do que o
passado. Não é hora de descansar, porque o ideal ainda não foi
atingido, se bem que muitos dos nossos sonhos já conseguimos
transformar em realidade". Muito obrigado.

Palavras do Deputado Luiz Humberto Carneiro
Exmos. Srs. Presidente Mauri Torres; Clésio Andrade, Governador

em exercício; Luiz Alberto Garcia; Deputado lbrahim Abi-Ackel;
Geraldo Rezende; Ten. Lúcio, em cuja pessoa cumprimento o
Vereador Hélio Ferraz; Secretário Odelmo Leão; Robson Braga; José
Alves; Deputado Elmiro Nascimento, co-autor do requerimento que
suscitou a reunião; ex-Senador Ronan Tito e ex-Deputado Waldir
Melgaço, demais autoridades, a homenagem desta noite, pela
passagem dos 50 anos da CTBC, é uma dessas ocasiões
maravilhosas para Minas Gerais, como um todo, e particularmente sua
Capital, Belo Horizonte, conhecerem melhor a potencialidade, a
riqueza e o valor do interior.

A CTBC é muito mais do que uma empresa bem-sucedida, com
trajetória extensa de serviços prestados ao Estado, a todo o Brasil
Central e a várias outras regiões de nosso País. A CTBC é uma
demonstração autêntica do valor do brasileiro, que não tem medo
porque acredita na força do trabalho e na recompensa de fazer o bem;
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de gente como Alexandrino Garcia, que enfrentou até mesmo a
ditadura militar para não abrir mão do direito de lutar pelo que sempre
acreditou - a contribuição da iniciativa privada nos serviços de
telecomunicações, uma crença que quase 30 anos depois foi
referendada e ratificada pelo Governo de nosso País; de Luiz Alberto
Garcia, que nunca recuou diante da gigantesca ameaça e da pressão
da concorrência estrangeira e que, juntamente com seus irmãos
Walter, de saudosa memória, e Eleuza sempre colocou seu patrimônio
a serviço da geração do trabalho e da contribuição maior ao nosso
povo; de Luiz Alexandre Garcia, representante da terceira geração
que, igualmente com muito idealismo e competência, está trazendo a
confiança de que as crenças e valores da CTBC continuarão cada vez
mais vivos e fortes.

Nesta solenidade, conheceram ou ainda conhecerão muito da CTBC
e da ALGAR, grupo empresarial a que deu origem. Assim, vou
declinar aqui de falar do seu pioneirismo, da inovação de seus
serviços, do seu histórico de realizações. Como uberlandense que
nasceu, cresceu e viveu ligado, muito de perto, com a CTBC, quero
destacar o que acho de mais valioso nessa organização: o seu
profundo respeito por gente. E por respeitar e valorizar as pessoas
que a CTBC e o grupo ALGAR são hoje referência do que de melhor
temos de brasilidade. Para eles, pessoas não são recursos, mas
talentos. Colaboradores não são funcionários, mas associados. Não é
à-toa que há cinco anos estão entre as 100 melhores empresas para
trabalhar no Brasil, e agora também na América Latina; e, ainda, entre
as melhores em gestão de pessoas. Por isso, seus serviços e
produtos são da melhor qualidade, porque são frutos de quem ama o
que faz.

Quem é cliente da CTBC ou das empresas ALGAR é tratado com o
maior respeito e atenção. A CTBC foi a primeira empresa de
telecomunicação em toda a América Latina a receber a certificação
1S09000 em atendimento de clientes. Através dos seus conselhos de
clientes, tem elo permanente de orientação e de envolvimento com o
nível de seus serviços. Aliando qualidade com simplicidade, sempre
se preocupa em oferecer acesso à tecnologia para a população de
baixa renda, promovendo a inclusão digital e social. Ousada,
inovadora, mas mineira, tem um jeito todo seu de entender e de
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atender seus clientes.

Nestes 50 anos, a CTBC, além de toda a beleza e riqueza de sua
história de contribuição no desenvolvimento das telecomunicações
brasileiras, ainda proporcionou a constituição do Grupo Algar. Com
atuação em agronegócio e entretenimento, além de
telecomunicações, a ALGAR é hoje referência em tudo que faz, sendo
grande geradora de empregos, principalmente para os jovens. Para
satisfação e orgulho de todos nós, mineiros, uma de suas empresas
também oriundas da CTBC, a ACS, além de referência em "contact
center", agora está exportando capital intelectual. Na nossa querida
terra, Uberlândia, nossos jovens dão "show" de atendimento no idioma
inglês, seduzindo clientes nas mais diferentes cidades dos Estados
Unidos. Outra demonstração de seu respeito às pessoas é o trabalho
que realiza por meio do Instituto Algar, com foco na educação de
crianças.

Por tudo isso, queremos, juntamente com o colega Elmiro
Nascimento, que, como nós, conhece e convive com a CTBC,
registrar o reconhecimento por tudo que essa organização fez, faz e
fará por nosso Estado e País. E a você, particular amigo Luiz Alberto
Garcia, além dos cumprimentos, o nosso desejo sincero de que
consiga trazer para Belo Horizonte, onde a CTBC começa a atuar, o
atendimento e serviço com que há 50 anos somos distinguidos em
nossa região. Já estava na hora de Belo Horizonte conhecer a CTBC.
Parabéns e sucesso!

Palavras do Sr. Luiz Alberto Garcia
Sr. Presidente, Vice-Governador, Deputado Federal, amigos Luiz

Humberto Carneiro e Elmiro Nascimento, Secretário, Presidente da
FIEMG, companheiros de trabalho, amigos, colegas de Itajubá e da
SME, sociedade esta que permitiu minha entrada em Belo Horizonte,
amigos Prefeitos de ltuiutaba e Pará de Minas, peço licença porque,
dentro da minha fala, há pequeno vídeo de 3 minutos. Há 18 anos,
nesta Casa, meu pai, o Comendador Alexandrino, recebeu o título de
Cidadão Honorário de Minas Gerais. Aquela solenidade nos tocou tão
forte que ainda vibra e revibra dentro dos nossos corações.

- Procede-se à apresentação do vídeo.
E ou não é uma maravilha a tecnologia? Vejam que 18 anos se

passaram, e estamos com tudo ainda vivo diante dos olhos. Receber
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homenagem é sempre muito gratificante, ainda mais quando se
trata de entidade que representa todo o povo da nossa querida Minas
Gerais, Estado em que, durante vários mandatos, atuou nosso
cunhado, o ex-Deputado Waldir Melgaço Barbosa. Somos muito
agradecidos à Assembléia mineira por esta honraria concedida à
CTBC na passagem dos seus 50 anos.

Também há outra razão que faz desta noite momento especial para
nós. Há exatamente 18 anos, no dia 16/5/86, aqui mesmo nesta Casa,
vivemos alguns dos momentos mais felizes de nossas vidas, quando
nosso pai, o fundador da CTBC e do Grupo Algar, Alexandrino Garcia,
recebeu o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais. Vinte anos
depois, estamos aqui vivendo outra noite memorável pela gentileza de
todos vocês e graças a iniciativa dos amigos Elmiro Nascimento e Luiz
Humberto Carneiro. Muito obrigado pela generosidade e pelo carinho.
Faço este agradecimento em nome dos clientes e associados da
CTBC e dos acionistas da ALGAR, aqui representados, os da ELGAR,
por minha irmã Eleuza Garcia Melgaço; os da WALGAR, por Marianna
e Marielia, netas do meu saudoso irmão Walter Garcia; e os da
LAGAR, por meu filho, Luiz Alexandre Garcia.

Nestes 50 anos, trabalhamos duro, lutamos muito, apanhamos um
bocado, mas sobrevivemos e crescemos. E queremos continuar
crescendo cada vez mais, porque não chegamos aos primeiros 50
anos de vida para comemorar o que conquistamos, mas para nos
habilitar e credenciar para ir em frente, cada vez mais longe, mais alto.
A CTBC não chegou aos seus 50 anos para comemorar o que
passou, mas para preparar, sinalizar e construir trajetória muito mais
bonita ainda: a do que vamos fazer nos próximos 50 anos.

Peço licença para chamar meu filho, Luiz Alexandre Garcia, para
completar esta mensagem. Porque caberá a ele a parte mais bonita
da história da CTBC: os próximos 50 anos.

Palavras do Sr. Luiz Alexandre Garcia
Apesar de ainda não ter 50 anos, acompanhei quase todos os

passos da CTBC. Há 40 anos nasci. Naquela época, vivia na central
telefônica em Uberlândia, onde meus pais moravam. Os alarmes das
centrais telefônicas, que não eram muitos, talvez um ou dois, tocavam
na sala do único engenheiro.

A CTBC é a empresa de telecomunicações mais antiga do Brasil e
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passou por todos os processos de telecomunicações. Seu
fundador, Alexandrino . tenho certeza de que está nos vendo -, iniciou,
50 anos atrás, o processo de levar as telecomunicações para o interior
do País. Naquela época, tínhamos meio circuito para falar com São
Paulo. O objetivo era levar o desenvolvimento do País para o interior.
Passamos pela fase da estatização das telecomunicações e
conseguimos sobreviver por prestarmos os melhores serviços de
telecomunicações do País e contarmos com o apoio do nosso
principal patrimônio, os clientes. Lutamos firmemente, sempre
defendendo o propósito de implantar a competição entre as empresas
de telecomunicação do País. Fizemos isso. Foi árdua batalha,
podemos dizer, do saudoso Ministro Sérgio Motta. Hoje, as empresas
brasileiras de telecomunicação são das mais modernas e avançadas
do mundo.

Estamos passando pelos 50 anos, como acabou de dizer meu pai,
Luiz Alberto Garcia, que é o Presidente. Temos pela frente imensa
revolução nos serviços de telecomunicação. Temos a imensa
satisfação de dizer que o mundo das telecomunicações não tem a
mínima idéia do que será nos próximos 50 anos - diria até nos
próximos 5 anos. Sem dúvida, esse é um mercado excitante,
extremamente dinâmico. E dentro dessa dinâmica que os nossos
associados, a família CTBC cuidará muito bem do nosso maior valor,
que são os mais de 1 milhão de clientes. Cuidaremos deles de perto,
buscando entender suas necessidades e, com isso, desenvolver cada
vez mais nosso País. A CTBC é formada de pessoas que sempre
confiaram no Brasil, sempre acreditaram que o trabalho é a melhor
forma de engrandecer o homem. Estamos dispostos a elevar, cada
vez mais, o nome do nosso País no cenário internacional.
Começamos a fazer agora, desta Casa, a trajetória para os próximos
50 anos. Obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Neste momento será exibido vídeo institucional da CTBC.
- Procede-se à exibição de vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - O Presidente Mauri T:rres fará a entrega ao Sr. Luiz

Alberto Garck de placa alusiva a homenagem, com os seguintes
dizeres: "Funtada em 1954, a Companhia de Telecomunicações do
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Brasil Central - CTBC -, empresa ALGAR, assumiu papel de
destaque na integração e no desenvolvimento da região central do
Brasil. O pioneirismo e a coragem de seus fundadores se aliam hoje à
excelência na prestação de serviços e ao compromisso com o
desenvolvimento do País. A homenagem da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais à CTBC pelos seus 50 anos, ao
reconhecer o valor daqueles que, mais do que grandes
empreendedores, dedicaram-se à construção de uma grande nação.".

- Procede-se à entrega de placa.
Execução do Hino da ALGAR

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o hino da ALGAR,
interpretado por Silvana Gasques.

- Procede-se à execução do hino.
Lançamento de Carimbo Comemorativo e Selo Personalizado

O locutor - Daremos início ao lançamento do carimbo comemorativo
e do selo personalizado dos 50 anos da CTBC. O carimbo
comemorativo retrata com a sua marca o desenvolvimento de um
país, de um município. Documenta história, fatos e realizações que,
por sua importância, formam a vida nacional em seus diversos
aspectos. O selo personalizado é o selo postal acrescido de espaço
destinado à divulgação de imagens definidas pelo cliente. Documenta
acontecimento especial, pessoas, logomarcas de empresas, entre
outros fatos que podem ser registrados. O carimbo comemorativo será
aposto sobre o selo personalizado. A CTBC está utilizando desse
produto dos Correios em suas correspondências, para divulgar a seus
clientes e parceiros seus 50 anos de fundação. Dessa formá, a
mensagem da CTBC estará sendo veiculada de Belo Horizonte para
todos os lugares.

Convidamos o Sr. José Alves para se aproximar da mesa.
Convidamos o Presidente Mauri Torres para a primeira obliteração na
cartela oficial de lançamento do carimbo comemorativo e do selo
personalizado e assinatura do livro de eventos; o Governador em
exercício, Clésio Andrade, para a segunda obliteração; o Sr. Luiz
Alberto Garcia, para a terceira.

- Procede-se à obliteração.
Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Clésio Andrade, Luiz Alberto Garcia, Deputado Federal
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Nárcio Rodrigues, ex-Deputado Geraldo Rezende, Ver. Lúcio,
Secretário Odelmo Leão, Robson Braga de Andrade, José Alves,
Deputados Elmiro Nascimento e Luiz Humberto Carneiro, Luiz
Alexandre Garcia; Eleuza Garcia Melgaço; colegas ex-Deputados
Estaduais e Deputados Federais, ex-Senadores Ronan Tito e Arlindo
Porto, Srs. Prefeitos, minhas senhoras e meus senhores, funcionários
do grupo ALGAR, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais tem a grande satisfação de promover esta reunião especial em
comemoração ao cinqüentenário da Companhia de Telecomunicações
do Brasil Central - CTBC -, a requerimento dos Deputados Elmiro
Nascimento e Luiz Humberto Carneiro.

A CTBC é braço importante do grupo ALGAR, um dos mais
representativos no cenário econômico nacional, sediado em
Uberlândia, e que se caracteriza pelo domínio de novas tecnologias e
por alta performance em todos os seus negócios. O grupo,
genuinamente nacional e com seu foco principal nas
telecomunicações, também atua com destaque nos ramos de
agroalimentos, serviços, entretenimento e lazer. Essa sólida
experiência operacional, que completa cinco décadas, projeta-se
decididamente para o futuro. Sua trajetória desde o início foi marcada
pela incorporação de tecnologia de ponta em seus produtos e
serviços, dotados simultaneamente de qualidade e inovação
constantes. Assim, a CTBC, além da telefonia fixa e celular, oferece
serviços de 'calI center" e redes óticas para interconexão de longa
distância. Foi a primeira no Brasil a oferecer o serviço de celular pré-
pago e, mais recentemente, o de telemedicina, além de ser pioneira
na comercialização da tecnologia de reconhecimento de fala.

Todo o grupo reflete a pujança e a força do interior, onde se constrói
o Brasil com que todos sonhamos, gerando empregos e riqueza. Foi
essa crença em nosso País que sempre alimentou o impulso de seu
fundador, o Comendador Alexandrino Garcia. Seu objetivo significava
ligar a região do Brasil central a todo o País, apostando no potencial
de região até então desconhecida pela maioria dos nossos
empresários. Seu herdeiro, o Eng. Luiz Alberto Garcia, dono de iguais
dinamismo e competência, vem promovendo a geração de empregos
dentro de um comprometimento com responsabilidade social. Marca
sua ação à frente do grupo a valorização dos talentos humanos, o
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respeito aos investidores, o zelo por sua reputação empresarial e
inabalável crença no futuro. Os investimentos previstos pela CTBC
para este ano são da ordem de R$60.000.000,00, e sua meta de
expansão prevê a ampliação da cobertura de 330 localidades para
950 cidades. São empresas e empresários que não procuram o lucro
fácil do investimento financeiro, mas por meio do trabalho e da
produção.

Portanto, esta é homenagem de justiça e reconhecimento aos que
buscam constantemente a excelência, desenvolvendo soluções de
acordo com as necessidades de seus clientes, resistindo a todos os
desafios dos diversos momentos políticos e econômicos. Que este
exemplo, vindo de Minas e do Triângulo, possa ser incessantemente
seguido. Estes são nossos votos, na alegria deste auspicioso
cinqüentenário. A Presidência manifesta às autoridades e demais
convidados os agradecimentos pela honrosa presença.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 18, 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 é a publicada na edição do dia 18/5/2004.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°57/2003, EM 23/10/2003
As 11 hi Smin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Antônio Carlos Andrada, Márcio Passos e Marília
Campos, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Zé Maia. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Márcio Passos, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer para o 1° Turno
da Proposta de Emenda à Constituição n° 57/2003, da Comissão
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Especial do Tribunal de Contas. O relator, Deputado Antônio
Carlos Andrada, faz a leitura do seu parecer, que conclui pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares;
informa que a próxima reunião será convocada por edital; determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, ii de maio de 2004.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Márcio Passos.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°62/2003, EM 27111/2003

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, André Quintão e Jayro Lessa, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e informa
que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da
Comissão, que se destina a eleger o Presidente, o Vice-Presidente e a
designar relator para . o 1 0 turno da Proposta de Emenda à
Constituição n° 62/2003. O Presidente determina a distribuição das
cédulas de votação, devidamente rubricadas e convida o Deputado
André Quintão para atuar como escrutinador. Feita a votação e a
contagem dos votos, o escrutinador anuncia que foram registradas
três cédulas de votação, devidamente rubricadas, sendo que o
Deputado Ermano Batista obteve três votos para Presidente e o
Deputado Jayro Lessa obteve três votos para Vice-Presidente'. A
seguir, o Presidente "ad hoc" faz a proclamação dos eleitos, declara
empossado como Vice-Presidente o Deputado Jayro Lessa e passa-
lhe a Presidência. O Deputado Jayro Lessa declara empossado como
Presidente o Deputado Ermano Batista, a quem devolve a direção dos
trabalhos. O Deputado Ermano Batista agradece a escolha de seu
nome e designa o Deputado André Quintão relator da matéria em 1°
turno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, com edital a ser publicado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2004.
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Ermano Batista, Presidente - André Quintão - Gustavo

Valadares.
ATA DA 7 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINARIA DA 15a LEGISLATURA, EM 6/5/2004

As 114h45min, 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 da
pauta. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovada, em turno único, a
Proposta de Ação Legislativa n° 8/2003 (relator: Deputado Leonardo
Quintão, em virtude de redistribuição), em que se solicita a realização
de uma reunião desta Comissão com a Comissão de Educação,
Cultura Ciência e Tecnologia. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2004.
André Quintão, Presidente - ivair Nogueira - Gustavo Valadares.

ATA DA 8a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2S SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15- LEGISLATURA, EM 12/5/2004
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Ronaldo, Fábio Avelar, José Milton e Leonardo Quintão,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Doutor Ronaldo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de oficio do Sr. limar
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Bastos Santos, Presidente da FEAM, em que informa que a etapa
de discussão da viabilidade ambiental do empreendimento PCH
Cachoeira Grande se encerra no momento da licença prévia,
concedida pela Câmara de Infra-estrutura do COPAM. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 1.415/2004,
no 1° turno (Deputado Leonardo Quintão), e 1.477/2004, em turno
único (Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à ? Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto
de Lei n° 1.369/2004 na forma do Substitutivo n° 1 da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Leonardo Quintão). Passa-se
à 21 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento n° 2.797/2004. 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, 19 de maio de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar - Doutor Ronaldo -

Leonardo Quintão.
ATA DA 7a REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2B SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15- LEGISLATURA, EM 12/5/2004

As 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adalclever Lopes, Leonídio Bouças, Sidinho do Ferrotaco, Dalmo
Ribeiro Silva e a Deputada Maria Tereza Lara, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Antônio Júlio e Domingos Sávio. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos
acerca da não-nomeação da Profa. Horizontina Aparecida Leite C.
Ramos, Diretora eleita da Escola Estadual São Francisco de Paula no
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Município de Divinópolis e discutir e votar proposições da
Comissão e comunica à recebimento das seguintes correspondências:
ofícios das Sras.Viviane Alves Nogueira, Diretora da SRE de Poços de
Caldas, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.682/2003, e Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado da
Educação, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.578/2003. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n os 1.047/2004, turno único (Deputado Adalclever
Lopes); 1.494/2004, turno único (Deputado Leonídio Bouças);
1.535/2004, turno único (Deputada Ana Maria Resende); 1.544/2004,
turno único (Deputado Weliton Prado); 1.507/2003, turno único
(Deputado Sidinho do Ferrotaco). O Projeto de Lei n° 1.166/2003 é
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Sidinho
do Ferrotaco, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 2.784, 2.786,
2.794, 2.798, 2.802, 2.805, 2.817, 2.828, 2.830, 2.833 e 2.834/2004.
Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada audiência pública desta
Comissão para debater os cursos técnicos ministrados pela Fundação
de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG -;
Adalclever Lopes, Sidinho do Ferrotaco e Deputada Maria Tereza Lara
(2), em que solicitam a realização de audiência pública desta
Comissão para debater o plano de carreira dos servidores da
educação; e seja solicitada à Secretária de Estado da Educação
informações sobre pendências quanto à nomeação e posse de
Diretores eleitos nas escolas estaduais e que têm impedido a posse
dos eleitos; Adalclever Lopes (2), em que solicita seja realizada
audiência pública para debater os processos de credenciamentos de
cursos de nível superior, oferecidos por fundações privadas, pelo
Conselho de Educação; seja enviado ao Conselho Estadual de
Educação e à Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia, pedido
de informação sobre a autorização por esse órgão para a implantação
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de cursos de nível superior no Estado, nos últimos dez anos;
Maria Tereza Lara, em que solicita seja agendada visita desta
Comissão à Secretária de Estado da Educação, para obter
informações sobre as Diretoras eleitas e que não foram empossadas;
André Quintão, Gustavo Valadares e Leonardo Quintão, em que
solicitam seja realizada audiência pública desta Comissão e da
Comissão de Participação Popular para debater, com a comunidade, a
questão da qualidade do ensino e da segurança nos estabelecimentos
de ensino estaduais do município. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o assunto objeto
da reunião. Registra-se a presença da Sra. Horizontina Aparecida
Leite C. Ramos, a qual é convidada a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra à Deputada Maria Tereza Lara, para
suas considerações iniciais, a qual justificou a ausência do Deputado
Weliton Prado, autor do requerimento. Logo após, passa a palavra aos
convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões,. 19 de maio de 2004.
Ana Maria Resende, Presidente - Maria Tereza Lara - Sidinho do

Ferrotaco.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 13/5/2004
Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil

Pereira, Padre João, Doutor Viana, Paulo Piau e a Deputada Ana
Maria Resende, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gil Pereira, 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 matérias
constantes na pauta e a discutir, em audiência pública, os processos
de reintegração de posse das propriedades rurais que foram invadidas
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no Estado. A seguir, comunica o recebimento do Ofício n°
521/2004, do Secretário da Fazenda, publicado no "Diário do
Legislativo" de 8/5/2004. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei n°
1.391/2004 é retirado de pauta por determinação da Presidência, por
não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2' Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 2.803/2004, da Deputada Vanessa
Lucas. Passa-se à 36 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Padre João e Laudelino Augusto, em que solicita seja
realizada audiência pública da Comissão com o intuito de obter, junto
aos órgãos e autoridades competentes, informações sobre o
Programa Nacional de Crédito Fundiário do Ministério do
Desenvolvimento Agrário; Padre João, em que solicita seja convidada
a Sra. Marcilene Aparecida Ferreira, membro da Comissão Pastoral
da Terra - CPT -' para participar dos trabalhos dessa reunião; Dalmo
Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada audiência pública da
Comissão para debater a situação da bataticultura sul-mineira e os
destinos dessa cultura naquela região; e do Deputado Gil Pereira, em
que solicita seja convidado o Sr. Carlos Luiz Franco Nunes,
representante da Sociedade Rural de Montes Claros, para participar
dos debates dessa audiência pública. A Presidência destina esta parte
da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre os processos
de reintegração de posse das propriedades rurais que foram invadidas
no Estado. Registra-se a presença dos Srs. Luiz Antônio Chaves,
Diretor-Geral do ITER-MG e representante do Secretário de Estado
Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária; Marcos Abreu e
Silva, Chefe do Departamento Jurídico da FAEMG; Marcos Helênio
Leoni Pena, Superintendente do INCRA-MG; Renato Luís Dresch e
Marcelo Fonseca, respectivamente, Juiz e assessor da Vara de
Conflitos Agrário do Fórum Lafaiete; Major PM Jader Mendes
Lourenço; Marcilene Aparecida Ferreira, representante da Comissão
Pastoral da Terra - CPT -; e Carlos Luiz Franco Nunes, representante
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da Sociedade Rural de Montes Claros, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Padre João, Presidente - Doutor Viana -Luiz Humberto Carneiro.

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

LEGISLATIVA DA 15a LEGISLATURA, EM 13/5/2004
Às 110h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, Alencar da Silveira Jr., André Quintão e Elmiro
Nascimento, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a obter
esclarecimentos sobre a multa aplicada a empresa GTech do Brasil,
bem como sobre o contrato celebrado entre a referida empresa e a
Loteria do Estado de Minas Gerais. Logo após, comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Marilza
Geralda do Nascimento, Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional
do Trabalho, justificando sua ausência na reunião destinada a debater
a situação dos 108 funcionários da CEASA-MG; e do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, encaminhando correspondência do Sr.
Marcelo Correia de Moura Baptista, Diretor-Geral do SINDIELETRO-
MG, na qual informa denúncia de precarização das condições de
trabalho na CEMIG e solicita providências para que novos acidentes
com vítimas fatais não mais ocorram. Prosseguindo, o Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 1.483,
1.504, 1.522, 1.536, 1.543/2004, em turno único (Deputado André
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Quintão); 1.464, 1.485, 1.493, 1.549, 1.56512004, em turno único
(Deputado Elmiro Nascimento); 1.474, 1.499, 1.521, 1.526, 1.527,
1.539, 1.563/2004, em turno único; 953/2003, em 2 0 turno (Deputada
Marília Campos); 1.478, 1.502, 1.54712004, em turno único (Deputado
Alencar da Silveira Jr.), e avoca a si a relatoria dos Projetos de Lei n°s
1.475, 1.476, 1.500, 1.505, 1.534, 1.54212004, em turno único. Passa-
se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André
Quintão, em que solicita seja convidado o Sr. Jorge Alberto Gouvêa
Prado, Diretor do SINDADOS-MG, para participar de reunião desta
Comissão; seja requisitada à Sra. Maria Celeste Morais Guimarães,
Auditora-Geral do Estado, cópia da exposição dos fatos referentes à
GTech do Brasil, apresentada nesta reunião; Dalmo Ribeiro Silva, em
que solicita ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República sejam
enviadas a esta Comissão informações relativas ao contrato celebrado
entre a GTech do Brasil e a EMBRATEL. O Deputado Alberto Bejani
transfere a direção dos trabalhos ao Deputado André Quintão e
apresenta requerimento em que solicita sejam convidados os
Promotores de Justiça que prestarão esclarecimentos sobre a
auditoria realizada no mencionado contrato. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Reassumindo a Presidência, o Deputado
Alberto Bejani destina esta parte da reunião a ouvir os seguintes
convidados: Maria Celeste Morais Guimarães e Henrique Hermes
Gomes de Morais, Diretor da Superintendência Central de Auditoria
Operacional. Registra-se a presença do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. O Presidente, como autor do requerimento que motivou esta
reunião, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - Marília Campos - André Quintão.

ATA DA 11  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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SEGURANÇA PÚBLICA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 18/5/2004
Às 9h45min, comparecem no auditório da CREDINOVA, em Nova

Serrana, o Deputado Sidinho do Ferrotaco (substituindo este ao
Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BPSP), membro da
supracitada Comissão. Está presente, também, o deputado Paulo
Cesar. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sidinho
do Ferrotaco, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, a segurança
pública no Município de Nova Serrana e comunica o recebimento de
ofícios das Sras. Vânia Fernades Soalheiro, Juíza de Direito de Nova
Serrana, e Sra. AIésia A. de Alvarenga Santa Barbara Souza,
Promotora de Justiça da Comarca de Nova Serrana, justificando
ausência na reunião. A Presidência destina esta parte a ouvir os
convidados que discorrerão sobre o assunto objeto desta reunião.
Registra-se a presença dos Srs. Lúcio Urbano da Silva Martins,
Secretário de Defesa Social, Marcelo Gonçalves, Secretário
Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária, Ten. Cel. PM
Alcides Raimundo da Silva, representando o Cel. PM Sócrates Edgar
dos Anjos, Comandante-Geral da PMMG, Joel Pinto Martins, Prefeito
Municipal de Nova Serrana, José Nonato da Silva, Delegado da 478
Delegacia Regional, José de Arimatéia Luciano, Delegado Titular da
Comarca, Capitão Eurípedes da Silva, Comandante da 1008
Companhia de Nova Serrana, e Ailton Célio Duarte, Presidente do
Conselho de Segurança de Nova Serrana, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Paulo Cesar, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia - Zé Maia.
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ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 18/5/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Carlos Pimenta, Célio Moreira e Neider Moreira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a obter informações
sobre o incidente ocorrido na madrugada do dia 1°/5/2004 entre as
equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e o Atendimento Móvel de
Urgência - SAMU - e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Superintendente de Atenção à Saúde, Sr.
Benedito Scaranci Fernandes, informando à Comissão de Saúde que
o fornecimento de medicamento para fibrose cística se encontra
regularizado. A Presidência distribui os Projetos de Lei nos 1.566 e
1.570/2004, em turno único, respectivamente, aos Deputados Carlos
Pimenta e Fahim Sawan. A Presidência destina essa parte da reunião
a ouvir os seguintes, convidados: Srs. Alcy Moreira dos Santos
Pereira, Coordenador do Programa de Urgência e Emergência da
Secretaria de Estado da Saúde; Anselmo Domas Moura, Coordenador
Médico do SAMUR, representando o Secretário Municipal de Saúde;
Paulo Eduardo Behrens, Conselheiro Corregedor do Conselho
Regional de Medicina - CRM -; Ten.-Cel. Celso Novais Borges, Chefe
da 3a Seção do Corpo de Bombeiros, representando o Cel. BM Osmar
Duarte Marcelino, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros de
Minas Gerais; Sra. Cláudia Amorim Costa, enfermeira do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU -, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, pela ordem acima mencionada, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão. Submetidos a votação, são aprovados três
requerimentos, todos de autoria do Deputado Neider Moreira a saber:
enviar ofícios ao Sr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Secretário
Municipal de Saúde de Belo Horizonte; ao Sr. Marcus Pestana,
Secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais e ao Cel. BM. Osmar
Duarte Marcelino, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros de
Minas Gerais, todos com o seguinte teor: solicitando que se envidem
esforços para se regulamentar a logística de atendimento a acidente e
traumas, evitando-se a sobreposição de atuação entre o SAMU e o
Corpo de Bombeiros, com vistas à racionalização do sistema de
atendimento a emergências, urgências e resgates. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Carlos Pimenta - Neider Moreira.
ATA DA 18 REUNIÃO ESPECIAL DA CPI DO CAFÉ, EM 19/5/2004
Às gh5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Adalciever Lopes e
Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Sebastião
Navarro Vieira, declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a
ser lida por ser a primeira reunião da Comissão. A Presidência informa
que a reunião se destina à eleição do Presidente e do Vice-Presidente
e à designação do relator. O Presidente solicita seja feita a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Adalclever Lopes para atuar como escrutinador.
Procedida a apuração dos votos, são eleitos para Presidente o
Deputado Sebastião Navarro Vieira e para Vice-Presidente o
Deputado Sargento Rodrigues, ambos por unanimidade. O Presidente
declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Sargento
Rodrigues e passa a ele a Presidência da reunião. O Deputado
Sargento Rodrigues empossa como Presidente o Deputado Sebastião
Navarro Vieira e retorna a ele a direção dos trabalhos. O Presidente
agradece a confiança nele depositada e, na oportunidade, designa o
Deputado Rogério Correia para ser o relator. O Deputado Rogério
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Correia convida o Deputado Adaiclever Lopes para auxiliá-lo,
atuando como relator parcial. Ouvidas as sugestões dos colegas, o
Presidente determina que as reuniões ordinárias da Comissão serão
realizadas às 9h30min, às quintas-feiras. O Presidente esclarece que
o inteiro teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - Adalclever Lopes - Irani Barbosa - Fábio Avelar.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2004

ATAS

ATA DA r REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA
SILVICULTURA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 19/5/2004
Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, Leonardo Quintão, Doutor Viana e Padre João, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente
"ad hoc", Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e
esclarece que não há ata a ser lida por ser a primeira reunião da
Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator e programar os
trabalhos da Comissão. O Presidente "ad hoc" determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Leonardo Quintão para atuar como escrutinador.
Feita a apuração dos votos, são eleitos para Presidente o Deputado
Paulo Piau e para Vice-Presidente o Deputado Leonardo Quintão,
ambos por unanimidade. O Deputado Doutor Viana declara
empossado como Presidente o Deputado Paulo Piau e passa a ele a
direção dos trabalhos. O Deputado Paulo Piau agradece aos colegas
a confiança nele depositada, declara empossado como Vice-
Presidente do Deputado Leonardo Quintão e, na oportunidade,
designa como relator da Comissão o Deputado Célio Moreira. Ouvidas
as sugestões dos colegas, o Presidente determina que as reuniões
ordinárias da Comissão serão realizadas às 15 horas das quartas-
feiras. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária que será realizada em 20/5/2004, às
15 horas, no Plenarinho III, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Padre João - Célio Moreira - Leonardo

Quintão.
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 1 Sa LEGISLATURA, EM 19/5/2004

Às 14h25min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Ana Maria Resende, Maria Tereza Lara e do Deputado Sidinho do
Ferrotaco, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria Resende, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta. A Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n° 1.513, no 1° turno
(Deputado Adalclever Lopes); 1.567/2004, em turno único (Deputado
Sidinho do Ferrotaco). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado, no 1° turno, o parecer pela aprovação do Projeto
de Lei n° 1.166/2003 o parecer pela aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, (relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco, em virtude
de redistribuição). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 2.854 e
2.856/2004. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Weliton Prado, em
que solicita audiência pública desta Comissão para debater a abertura
indiscriminada de cursos e a qualidade de ensino. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, Presidente - Chico Simões.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA PROPOSTA DE AÇÃO

LEGISLATIVA N°219/2004

rsl
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Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 219/2004, do Instituto Sócio-

Cultural do Jequitinhonha - VALEMAIS -, requer a realização de
audiência pública da Comissão de Participação Popular para se
discutir a implantação de um "campus" universitário federal na região
do Médio Jequitinhonha.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/4/2004, a proposta foi
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha abrange grande parte do

Nordeste de nosso Estado e pequeno setor do Sudeste da Bahia. A
área compreende 6 mesorregiões, subdivididas em 11 microrregiões,
com 63 municípios, dos quais 41 estão totalmente incluídos na bacia e
22, parcialmente.

Com mais de 2/3 da população na zona rural, o vale do
Jequitinhonha tem sido caracterizado em vários estudos como "região
deprimida", onde os índices de pobreza, miséria, desnutrição,
mortalidade, analfabetismo, desemprego e infra-estrutura
socioeconômica são desfavoráveis em grande parte dos municípios.
Esses índices levam ao êxodo rural e a um esvaziamento demográfico
persistente.

No tocante à educação, as desigualdades regionais do Estado eram,
em 1991, bastante expressivas e fortemente correlacionadas com o
nível de renda familiar "per capita" das regiões. Isso pode ser
constatado quando comparamos a região dos vales do Jequitinhonha
e do Mucuri com a região Central. Enquanto, na primeira, 41% da
população de mais de 15 anos eram constituídos de analfabetos e
72% da população de mais de 25 anos tinham menos de 4 anos de
estudo, na segunda essas taxas eram de, respectivamente, 11% e
32%. Além disso, a média de anos de estudo da população de 25
anos ou mais de idade era de 2,4 anos na região dos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri e de 5,6 anos na região Central. Se a
situação das regiões ricas aproximava-se da média de São Paulo, a
das regiões dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de
Minas era pior que a da Bahia.
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Dos anos 60 aos 90, houve uma melhoria no ensino na região,

mas os indicadores educacionais ainda continuam característicos de
áreas subdesenvolvidas, e o número de pessoas analfabetas continua
inaceitável para os padrões de qualquer sociedade civilizada.

A rede pública de ensino é responsável pela grande maioria do
atendimento educacional da região. Cabe ao poder público a
responsabilidade pela quase totalidade do ensino rural, que se
concentra nas quatro primeiras séries do ensino fundamental.

Escolas profissionalizantes são pouco comuns e se encontram
apenas nos centros urbanos, vinculadas a cursos de magistério e
contabilidade.

Quanto ao ensino público superior, a única opção é a UNIMONTES,
instalada em Montes Claros, o que restringe as possibilidades de
formação de mão-de-obra qualificada para desenvolver atividades
técnico-científicas que possam fomentar o desenvolvimento da região.

Entendemos que cabe à educação, em especial ao ensino superior
de qualidade, um papel preponderante no processo de
desenvolvimento econômico e social. Não pode haver
desenvolvimento integrado de uma região quando se menospreza o
seu setor educacional. O bem-estar das gerações futuras depende da
habilidade e da eficácia com as quais formamos a base do
conhecimento e os valores daqueles que estão em nossas escolas e
universidades.

Acreditamos que o referido Instituto, ao sugerir a realização de
audiência pública para debater a implantação de uma universidade
federal no Médio Jequitinhonha, vislumbrou não só a necessidade do
aproveitamento da população jovem como mão-de-obra em atividades
técnico-científicas, para fomentar o desenvolvimento da região, como
também a necessidade da criação de uma universidade gratuita de
qualidade para sua formação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 219/2004, com a realização de audiência pública
para discutir a implantação de um "campus" universitário federal na
região do Médio Jequitinhonha, na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Ivair
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Nogueira.

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular:
O Deputado que este subscreve, na qualidade de relator da

Proposta de Ação Legislativa n° 219/2004, requer a V. Exa. seja
realizada, nos termos do art. 291 do Regimento Interno, audiência
pública com a finalidade de discutir a implantação de um "campus"
universitário federal na região do Médio Jequitinhonha.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2004.
André Quintão

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.476/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Servos de Sião da Infinita
Misericórdia - ASSIM -, com sede no Município de Sete Lagoas.

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 mencionada, de caráter beneficente, promove um

esforço voltado à assistência social traduzido em ações concretas de
amparo à população carente.

No desenvolvimento de programas que visam à melhoria de vida
das crianças, fornecer alimentação e assistência médica; e, às
famílias, condições de subsistência.

A Associação mantém, ainda, projetos de cultura e esporte para
jovens, e pela colaboração com os órgãos públicos na luta pela
construção de uma sociedade igualitária, merece o reconhecimento
legal da condição de utilidade pública.

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

1.476/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
Alberto Bejani, relator.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.330/2003
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n.° 1.330/2003

dispõe sobre o monitoramento e a identificação de pessoas que
visitem sentenciados e presos provisórios nas unidades prisionais e
cadeias públicas do Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20112/2003, 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, por ela apresentado.

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

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende informatizar e digitalizar o

sistema de controle de acesso às unidades prisionais e às cadeias
públicas do Estado de Minas Gerais.

Entendemos que o tema proposto merece prosperar, uma vez que,
ao se dotarem as unidades prisionais com equipamentos
informatizados para armazenamento de imagem ou de
reconhecimento biométrico para o controle da entrada e da saída de
visitantes, será dado um passo muito importante em direção à
necessária modernização do sistema penitenciário nacional.

Sua aprovação permitirá agilização no ingresso dos visitantes, o que
possibilitará maior tempo de contato entre os detentos e aqueles que
lhes são queridos.

A falta de métodos mais modernos e eficientes de identificação de
pessoas, principalmente em relação à entrada de visitantes, tem sido
responsável por uma série de transtornos às autoridades e a seus
agentes, no tocante à fuga de presos.

Não são raras, nos presídios e nas cadeias públicas, as fugas de
sentenciados que trocam de identidade e de roupa com os visitantes,
saindo do estabelecimento prisional, no lugar destes, ao término do
horário de visitas.
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Inúmeros têm sido os processos administrativos disciplinares

deflagrados contra os agentes penitenciários e policiais responsáveis
pelo monitoramento da entrada e da saída de visitantes, sem que
estes, na grande maioria das vezes, tenham contribuído para a fuga
dos detentos. A apresentação de documentos com fotografias obriga
os agentes de segurança e policiais a memorizar a fisionomia de
elevado número de pessoas, o que aumenta consideravelmente a
possibilidade de erro na identificação quando de sua saída.

Assim sendo, destacamos a relevância do projeto em tramitação,
que colocará fim ao método ora utilizado, que é o de identificação
mediante apresentação de documento com fotografia do seu portador.

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

1.330/2003, em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Laudelino Augusto, relator -

Alberto Bejani.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.354/2004

Comissão de Segurança Pública
Relatório

Encaminhado por meio da Mensagem n° 179/2004, do Governador
do Estado, o projeto de lei em exame visa alterar a Lei n° 11.402, de
14/1/94, que cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/2/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto com as Emendas n

o
s 1 a 5,

que apresentou.
Vem o projeto agora a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, XV, "a",
"c" e "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise pretende promover alterações na Lei n° 11.402,
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de 1994, que criou o Fundo Penitenciário Estadual - FPE.

Destacamos, inicialmente, a relevância da matéria proposta, que se
enquadra nas competências, regimentalmente previstas, da Comissão
de Segurança Pública no tocante à política de segurança pública, à
política carcerária e à política de recuperação e reintegração social de
egressos do sistema prisional. Para subsidiar a análise do projeto, a
Comissão realizou audiência pública para debatê-lo, com a presença
de representantes do Executivo.

Primeiramente, o projeto propõe substituir, como beneficiária do
Fundo, a extinta Secretaria de Estado da Justiça pela Secretaria de
Estado de Defesa Social. Inclui, ainda, a Defensoria Pública, o
Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça como
beneficiários do mesmo Fundo.

Ressaltamos a importância da inclusão de novas receitas na
composição do Fundo, tais como os valores provenientes de
prestação pecuniária decorrente da aplicação do inciso l do art. 43 e
do § 10 do art. 45 do Código Penal; as multas previstas na Lei Federal
n° 9.099, de 1995; a totalidade das fianças quebradas ou perdidas;
50% do valor das fianças arbitradas pelas autoridades policiais e
judiciárias; os valores resultantes do repasse do Fundo Penitenciário
Nacional; os rendimentos de qualquer natureza, auferidos como
remuneração, decorrentes da aplicação do patrimônio do FPE; as
doações, os auxílios e as contribuições recebidas de organismos ou
entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem como de
pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado, nacionais ou
estrangeiras.

Outra mudança, que merece nosso destaque, se refere à
distribuição dos recursos do Fundo nos seguintes percentuais:

- 55% (cinqüenta e cinco por cento) para a Secretaria de Estado de
Defesa Social;

- 15% (quinze por cento) para a Defensoria Pública;
- 15% (quinze por cento) para o Tribunal de Justiça;
- 15% (quinze por cento) para a Procuradoria-Geral de Justiça.
Os recursos destinados exclusivamente à Secretaria de Estado de

Defesa Social são os constantes dos incisos IV, VII, VIII e IX do art. 30
da Lei n° 11.402, a que se refere o art. 1° do projeto em análise.

Outra modificação proposta é a extinção da contrapartida exigida
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das entidades não governamentais.

O projeto altera, também, o grupo coordenador do Fundo, excluindo
o Conselho Penitenciário, a Pastoral Católica e a Pastoral Evangélica
e colocando, em seu lugar, representantes do Tribunal de Justiça e da
Defensoria Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, propôs
alterações no projeto, apresentando-lhe emendas.

A Emenda n° 1 propõe a supressão do § 30 do art. 30 da Lei n°
11.402, de 14/1/94, a que se refere o art. 1 0 do projeto.

A Emenda n° 2 inclui como beneficiários do Fundo os municípios
onde estejam localizadas penitenciárias e a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes, por entender que este órgão é
responsável pelos estabelecimentos destinados ao recolhimento e à
guarda de menores infratores. Especifica, ainda, que as multas de que
trata o inciso III do art. 30 da Lei n° 11.402, a que se refere o art. 1° do
projeto, são de caráter criminal. Estipula, por fim, os percentuais de
distribuição dos recursos do Fundo.

A Emenda n° 3 visa a dar maior clareza, no que tange à técnica
legislativa, ao art. 6° da Lei n° 11.402, a que se refere o art. 1° do
projeto, pois tal dispositivo estabelece exigência, fazendo menção de
que a regra não se aplica à maioria dos órgãos relacionados no ar[. 20,
sendo melhor que o comando normativo especificasse a quem ele se
aplica.

A Emenda n° 4 tem por objetivo incluir como integrantes do grupo
coordenador um representante da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes e outro da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.

A Emenda n° 5 propõe a supressão dos arts. 1 0 e 80 da Lei n°
11.402, de 1994, a que se refere o art. 1° do projeto, uma vez que a
redação proposta pelo projeto é idêntica à do texto vigente da referida
lei.

Levando-se em consideração que no ano de 2003 o Fundo tinha
orçamento autorizado de R$626.720,34 e que realizou pagamentos de
apenas R$209.015,96, concluímos que os recursos são de pequena
monta para fazer frente aos seus objetivos. Note-se, ainda, que o
Fundo acabou por financiar o caixa único do Estado.

Finalmente, nosso entendimento vai ao encontro da maioria das
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questões apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça,
razão pela qual optamos por apresentar um substitutivo encampando,
total ou parcialmente, algumas das emendas apresentadas.

Incluir o Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça não
nos parece razoável, uma vez que esses órgãos possuem orçamentos
próprios e, conseqüentemente, autonomia orçamentária, razão pela
qual optamos por retirá-los do rol de beneficiários. Do mesmo modo,
optamos pela exclusão dos municípios. A retirada da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes como beneficiária do Fundo deve-
se ao fato de que não cabe a ela a responsabilidade pelos
estabelecimentos destinados ao recolhimento e à guarda de menores
infratores como foi alegado, estando este encargo com a Secretaria
de Estado de Defesa Social, por meio da Superintendência de
Atendimento às Medidas Sócio-Educativas.

Entendemos ser mais adequada a distribuição dos recursos nos
seguintes percentuais: 85% para a Secretaria de Estado de Defesa
Social e 15% para a Defensoria Pública.

E de conhecimento público o estado de carência material em que se
encontra a Defensoria Pública, o que, em função de seu relevante
papel social na defesa dos direitos e das garantias individuais das
pessoas carentes, nos fez mantê-la como beneficiária do Fundo.

Nosso entendimento é no sentido de manter, no grupo coordenador,
representantes da Pastoral Católica e da Pastoral Evangélica e, ainda,
incluir um representante do Sindicato dos Agentes Penitenciários,
visando à maior participação da sociedade civil na formulação de
políticas voltadas para a população carcerária..

Por fim julgamos necessário alterar a redação do art. 1° da Lei n°
11.402 a que se refere o art. l° do projeto, de modo a adequá-la ao
Estatuto da Criança e do Adolescente.

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

1.354/2004 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei n° 11.402, de 14 de janeiro de 1994.
Art. 1° - Os arts. 1°, 20, 30, 50 , 60 e 70 da Lei n° 11.402, de 14 de

janeiro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1°- Fica criado o Fundo Penitenciário Estadual - FPE -, que tem
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por objetivo possibilitar a obtenção e a administração de recursos
financeiros destinados ao sistema penitenciário do Estado e à
construção, à manutenção, à reforma e à ampliação de unidades
destinadas ao cumprimento de medida sócio-educativa de internação.

Art. 2° - São beneficiários dos recursos auferidos pelo Fundo
Penitenciário Estadual:

- a Secretaria de Estado de Defesa Social;
II - a Defensoria Pública;
III - os órgãos e as entidades públicos;
IV - as entidades não governamentais legalmente constituídas no

Estado, sem fins lucrativos, comprovadamente de utilidade pública,
voltadas para a assistência aos encarcerados.

Parágrafo único - Os recursos serão aplicados de acordo com a
destinação prevista no art. 1°, observado o disposto nos arts. 82 e 104
da Lei Federal n° 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de
Execução Penal.

Art. 30 - São recursos do Fundo Penitenciário Estadual:
- os resultantes de multas pecuniárias fixadas nas sentenças

judiciais no Estado, nos termos dos arts. 49 e 50 do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940;

II - os resultantes de prestação pecuniária decorrente da aplicação
do inciso 1 do art. 43 e do § 10 do art. 45, todos do Decreto-Lei n°
2.848, de 1940;

III - as multas de caráter criminal previstas na Lei Federal n° 9.099,
de 26 de setembro de 1995;

IV - a totalidade das fianças quebradas ou perdidas;
V - 50% (cinqüenta por cento) do valor das fianças arbitradas pelas

autoridades policiais e judiciárias;
VI - os resultantes de repasse do Fundo Penitenciário Nacional -

FUNPEN -;
VII - rendimentos de qualquer natureza, auferidos como

remuneração, decorrentes da aplicação do patrimônio do FPE;
VIII - as doações, os auxílios e as contribuições recebidas de

organismos ou entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras,
bem como de pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado,
nacionais ou estrangeiras;

IX - outras receitas que possam ser atribuídas ao Fundo.



1282
§ 1° - Os recursos a que se referem os incisos 1 a V serão

repassados aos seguintes órgãos:
- 85% (oitenta e cinco por cento) para a Secretaria de Estado de

Defesa Social;
II -15% (quinze por cento) para a Defensoria Pública.
§ 20 - Os recursos decorrentes dos demais incisos serão aplicados

pela Secretaria de Estado de Defesa Social.
Art. 5° - O órgão gestor do FPE é a Secretaria de Estado de Defesa

Social, e seu agente financeiro é uma instituição financeira oficial ou
autorizada pelo Banco Central.

Parágrafo único - As atribuições do órgão gestor e do agente
financeiro são as previstas, respectivamente, nos incisos 1 e II do art.
41 da Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993.

Art. 60 - São condições para a liberação dos recursos do Fundo às
entidades não governamentais a que se refere o inciso IV do art. 20:

- apresentação, pelo beneficiário, de projetos ou demonstrativos,
na forma de planilhas, elaboradas pelos órgãos competentes da
Secretaria de Estado de Defesa Social, referentes a construção,
manutenção, reforma ou ampliação de estabelecimento penal ou de
unidade destinada ao cumprimento de medida sócio-educativa de
internação, bem como a aquisição de equipamentos para esses
estabelecimentos;

II - demonstração pormenorizada dos gastos com manutenção, da
viabilidade técnica dos projetos e de sua adequação aos objetivos do
trabalho penitenciário, nos termos da Lei de Execução Penal, ou à
guarda e à educação de adolescente autor de ato infracionaÇ de
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente;

III - enquadramento do projeto pelo grupo coordenador.
§ 1° - A Secretaria de Estado de Defesa Social poderá, mediante

convênio, repassar recursos do Fundo para órgãos ou entidades
públicos ou para entidades civis sem fins lucrativos.

§ 2° - Os recursos a que se refere o parágrafo anterior serão
aplicados em projetos que visem à consecução dos objetivos do
Fundo, com observância do disposto nos incisos 1 e III do "caput"
deste artigo.

Art. 70 - Integram o grupo coordenador do Fundo:
- um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social;
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II - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
III - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão;
IV - um representante do Conselho de Criminologia e Política

Criminal;
V - um representante do Sindicato dos Agentes Penitenciários;
VI - um representante da Pastoral Católica;
VII - um representante da Pastoral Evangélica;
VIII - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais;
IX - um representante da Defensoria Pública Estadual;
X - um representante das entidades não governamentais a que se

refere o inciso IV do art. 20 , indicado por elas.".
Art. 21 - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Laudelino Augusto, relator -

Alberto Bejani.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.294/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
(Nova Redação, nos Termos do § l°do Art. 138 do Regimento

Interno)
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
institui a carreira dos profissionais da Educação Básica do Estado de
Minas Gerais.

Aprovada no 1° turno, com as Emendas n os 2 e 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, 5 a 14, da Comissão de Administração Pública,
e 15, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a
proposição retorna a esta Comissão para reexame, no 2° turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Compete-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei que institui a carrei ra dos profissionais da Educação

Básica retorna à apreciação desta Comissão de mérito tendo
incorporado, na forma do vencido, as contribuições trazidas pelas
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comissões às quais foi distribuído em 1 0 turno, consubstanciadas
em 13 emendas aprovadas em plenário. As alterações que
promoveram o aperfeiçoamento da proposição resultaram do
consenso entre parlamentares, representantes dos servidores e do
Poder Executivo.

Na análise da proposição em 1° turno, a Comissão de Educação
manifestou-se favoravelmente à instituição do plano de carreira dos
profissionais da educação pública estadual nos moldes propostos,
tendo em vista que os princípios que o norteiam estão em
consonância com as diretrizes contemporâneas de educação
preconizadas nas normas federais, que recomendam que a
valorização do profissional que atua nesse setor seja concretizada na
oferta de condições adequadas de trabalho e de vencimentos
compatíveis com as responsabilidades exigidas, devendo ser
destacados o esforço pessoal, o mérito funcional e a formação
continuada.

Reiteramos, na oportunidade do reexame da matéria, as
considerações e recomendações tecidas por esta Comissão em 1°
turno, propondo, outrossim, algumas alterações ao vencido, que
consideramos necessárias ao aperfeiçoamento da proposição neste
momento, tendo em vista o aprofundamento das discussões ocorrido
até este ponto da tramitação do projeto. As Emendas de n°s 1 a 14
agregam, além das contribuições deste Relator, sugestões
apresentadas pelos Deputados Antônio Carlos Andrada, Rogério
Correia e Adalcléver Lopes. No decorrer da discussão deste parecer
foram apresentadas oito propostas de emendas. A primeira, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, altera a redação dos § 2° e 3° do
art. 32, que trata da carga horária do Professor da Educação Básica.
A alteração visa a estabelecer para o professor que atua na Educação
de Jovens e Adultos a mesma carga horária atribuída ao professor em
regência de classe de ensino regular, ou seja, 18 horas semanais
destinadas à docência e seis horas destinadas a reuniões e outras
atividades inerentes ao cargo. Em que pese à intenção do autor de
colaborar com a categoria, a alteração não configurara medida
oportuna, uma vez que a Educação de Jovens e Adultos, na
modalidade semi-presencial oferecida pelos centros e postos de
educação continuada, possui peculiaridades que a distinguem da
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regência de turma no ensino regular. Entre outros aspectos, o
trabalho desenvolvido pelo professor de jovens e adultos não requer o
volume de atividades extra-classe exigido no ensino regular. Além
disso, é facultada ao professor a opção por pertencer aos quadros dos
centros e postos de educação continuada.

Um grupo de sete propostas de emendas foram apresentadas pelo
Bloco PT-PCdoB. Entre elas, cinco foram rejeitadas pela Comissão,
com voto contrário do Deputado Rogério Correia, as quais versavam
sucintamente sobre os seguintes aspectos: determinação, no art. 9°,
de que deverá haver anuência expressa do servidor, nos casos de
cessão deste para exercício de cargo em comissão ou função
gratificada, bem como para a adjunção; nos requisitos para promoção
(art. 19, 1 e II), redução do interstício e do número de avaliações
satisfatórias de desempenho; cômputo do período de estágio
probatório para os efeitos de desenvolvimento da carreira (art. 21);
nas regras de contagem de tempo para progressão e promoção (art.
24), determinação de que deverá ser considerado o tempo anterior ao
afastamento, nas hipóteses de punição disciplinar e afastamento das
funções específicas do cargo; acréscimo de dispositivo garantindo que
o provimento do cargo de diretor e função de Vice-Diretor de escola
seja realizada por escolha direta da comunidade. Duas propostas de
emendas do Bloco PT-PCdoB foram acatadas por esta Comissão: a
primeira, que acrescenta parágrafos aos arts. 18 e 19, assegura que o
servidor não será prejudicado no desenvolvimento da carreira, na
hipótese de não ser realizada, por omissão da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão - SEPLAG -, uma ou mais avaliações de
desempenho individual no período aquisitivo para progressão e
promoção; a segunda, que acrescenta o § 2 0 ao art. 39, objetiva tornar
disponível ao público interessado a minuta de decreto que
estabelecerá as regras de posicionamento na carreira, com a
antecedência de quinze dias de sua publicação. As referidas
propostas passam a integrar este parecer na forma das Emendas nos
15e16.

As Emendas de n os 1, 2, 4 e 9 são de natureza redacional e visam a
tornar mais claro e preciso o texto do projeto. As Emendas n os 1 e 2
deslocam do art. 14 para o art. 5 0 os conteúdos que tratam da lotação
dos cargos nos quadros de pessoal de cada órgão e entidade da
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Administração. A Emenda n° 9 reescreve o art. 14, com o
esclarecimento, no "caput", de que o ingresso do servidor se dará nos
níveis mencionados para cada carreira, mediante a comprovação da
escolaridade mínima exigida em cada caso. A Emenda n° 4 suprime
dispositivos que contêm informações redundantes e/ou
desnecessárias.

A Emenda n° 3 tem o objetivo de assegurar que a lotação dos
profissionais integrantes da carreira de Analista Educacional que
atuam especificamente nas atividades de inspeção escolar ocorrerá
nas Superintendências Regionais de Ensino, com atuação nas
unidades escolares. A medida se justifica, dadas as especificidades
da referida função em relação às demais atribuições da carreira.

Emenda n° 5 visa a acrescentar ao parágrafo único do art. 15 dois
incisos que acrescentam duas informações a serem incluídas nos
editais de concurso público para as carreiras de profissionais da
educação: jornada de trabalho e vencimento básico do cargo. Assim,
oferece-se ao candidato a vaga nas carreiras da educação
informações mais completas a respeito do cargo pleiteado, conferindo,
por conseguinte, maior transparência ao processo de seleção.

A Emenda n° 6 pretende garantir que a nomeação dos candidatos
classificados no limite das vagas previstas no edital ocorrerá durante o
prazo de validade do concurso. A alteração consagra uma tendência
jurisprudencial de que seja estabelecido, em edital, o compromisso da
Administração Pública de preencher as vagas abertas pelo concurso
no prazo para ele estipulado.

A Emenda n° 7 tem por escopo garantir que o servidor acometido
por doença profissional não seja prejudicado com relação à evolução
na carreira. A medida está em sintonia com o espírito das normas
vigentes sobre aposentadoria e outros benefícios referentes ao
trabalho, nas quais transparece o reconhecimento de que o podador
de enfermidade de natureza profissional deve merecer tratamento
legal diferenciado.

O escopo da Emenda n° 8 é estabelecer uma regra mais justa no
tocante ao cômputo do valor acrescido ao vencimento do professor
em razão da extensão da carga horária que exceder 18 horas
semanais por exigência curricular. Se o acréscimo no vencimento não
poderá servir de base de cálculo para a concessão de adicionais por
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tempo de serviço, é razoável e justo que o mesmo valor não seja
computado para fins de descontos previdenciários.

Pretende-se, com a Emenda n° 10, que o estabelecimento e a
aprovação das tabelas de vencimento básico das carreiras dos
profissionais de educação, das quais depende a efetivação das
disposições do plano de carreira ora em estudo, não se condicionem à
edição de diretrizes de política remuneratória, como forma de tornar
mais célere a implantação do plano.

A Emenda n° 11 torna precisa a referência temporal atribuída à
expressão 'atual", recorrente no texto do projeto.

A Emendas n os 12, 13 e 14 visam a complementar as possibilidades
de preenchimento do cargos de professor quanto à carga horária. A
diversidade de demandas encontrada na rede pública estadual requer
a ampliação das formas de aproveitamento do pessoal docente nas
escolas. A existência do cargo fracionado, ou seja, de carga horária
igual ou superior a sete e inferior a 24 horas semanais, a mobilidade
do professor para escolas da mesma localidade e a possibilidade de
extensão da carga horária estabelecida para o cargo são estratégias
que facilitam e otimizam o atendimento escolar.

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

Lei n° 1.294, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno, com as
Emendas n

o
s 1 a 16.

EMENDA N°1
Dê-se ao "caput" do inciso 1 do art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - ( ... )

- no órgão central da Secretaria de Estado da Educação, cargos
das carreiras de:".

EMENDA N°2
Acrescente-se ao art. 50 o seguinte inciso II, renumerando-se os

demais:
"Art. 5° -
II - nas Superintendências Regionais de Ensino da Secretaria de

Estado de Educação, cargos das carreiras de:
a) Assistente Técnico Educacional - ATE;
b) Analista Educacional - ANE;
c) Assistente da Educação - ASE;
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d) Auxiliar de Serviços de Educação Básica - ASB ;".

EMENDA N° 3
Acrescente-se ao art. 50 o seguinte parágrafo único:
"Art.5°-( ...)
Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos da carreira de

Analista Educacional que exerçam atividades de inspeção escolar
serão lotados nas Superintendências Regionais de Ensino e atuarão
nas unidades escolares.".

EMENDA N°4
Suprimam-se os arts. 10, 11 e 12.

EMENDA N°5
Acrescente-se ao art. 15 os seguintes incisos:
"Art. 15 - ( ... )
VIII - a jornada de trabalho;
IX - o vencimento básico do cargo.".

EMENDA N°6
Acrescente ao art. 160 seguinte parágrafo:
"Art. 16 - ( ... )
§ 30 - A nomeação dos candidatos classificados em concurso para

carreira de Profissional de Educação Básica, no limite das vagas
previstas no edital, dar-se-á dentro do prazo de validade do
concurso.".

EMENDA N°7
Acrescente-se ao art. 18 o seguinte parágrafo:
"Art. 18 - ( ... )
§ 3° - Nos casos de afastamento por doença profissional, o tempo

de afastamento será computado para efeitos de progressão e
promoção.".

EMENDA N°8
Acrescente-se no final do "caput" do art. 33 a expressão "nem para

descontos previdenciários".
EMENDA N°9

Dê-se ao ad. 14 a seguinte redação:
"Art. 14 - O ingresso nas carreiras instituídas por esta lei ocorrerá

nos níveis mencionados a seguir e dependerá de comprovação
mínima de:

- para a carreira de Professor de Educação Básica:
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a) habilitação específica obtida em curso de magistério de nível

médio de escolaridade, para ingresso no nível 1;
b) habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura

ou graduação com complementação pedagógica, conforme edital,
para ingresso no nível II;

c) habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura
ou graduação com complementação pedagógica acumulado com
mestrado em educação ou em área afim, conforme edital, para
ingresso no nível IV;

II - para a carreira de Especialista de Educação Básica:
a) habilitação específica em supervisão pedagógica ou orientação

educacional obtida em curso superior de Pedagogia ou especialização
em Pedagogia com licenciatura em área especifica, conforme edital,
para ingresso no nível 1;

b) habilitação específica em supervisão pedagógica ou orientação
educacional obtida em curso superior de Pedagogia ou especialização
em Pedagogia com licenciatura em área específica acumulada com
mestrado em educação ou em área afim, conforme edital, para
ingresso no nível III;

III - para a carreira de Analista de Educação Básica, formação de
nível superior, com graduação específica, dentre outras, em
Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Psicologia, Serviço
Social ou Biblioteconomia e registro em ordem de classe, quando este
for exigido por lei, para ingresso no nível 1, na forma de regulamento e
conforme edital;

IV - para a carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,
formação em nível médio ou médio técnico, para ingresso no nível 1;

V - para a carreira de Assistente Técnico Educacional, formação em
nível médio técnico, para ingresso no nível 1;

VI - para a carreira de Analista Educacional:
a) formação em nível superior, de graduação específica, dentre

outras, em Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis,
Informática, Direito ou Engenharia, e nas várias licenciaturas,
conforme edital, e registro no órgão de classe, quando este for exigido
por lei, para exercer atribuições técnico-administrativas e técnico-
pedagógicas na área de sua formação profissional, para ingresso no
nível 1;
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b) formação em nível superior, de graduação específica, dentre

outras, em Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis,
Informática, Direito ou Engenharia, e nas várias licenciaturas,
acumulada com mestrado em educação, conforme edital, e registro no
órgão de classe, quando este for exigido por lei, para exercer
atribuições técnico-administrativas e técnico-pedagógicas na área de
sua formação profissional ou em área afim, para ingresso no nível III;

VII - para a carreira de Assistente da Educação, formação em nível
médio, para ingresso no nível 1;

VIII - para a carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica:
a) conclusão da quarta série do ensino fundamental, para ingresso

no nível 1;
b) formação em nível de ensino fundamental, para ingresso no nível

Parágrafo único - Os detentores de cargos das carreiras de
Professor de Educação Básica, Especialista de Educação Básica,
Analista de Educação Básica e Assistente Técnico de Educação
Básica atuarão exclusivamente em unidades escolares.".

EMENDA N° 10
Suprima-se, no "caput" do art. 38, a expressão "atendidas as

diretrizes definidas pela lei de política remuneratória".
EMENDA N° 11

Substitua-se, no art. 39, a expressão "atualmente" por "na data de
publicação do decreto que estabelecer as regras de posicionamento",
procedendo-se às adequações necessárias no texto.

EMENDA N° 12
Acrescente-se onde convier:

- O Professor de Educação Básica deverá integralizar sua
carga-horária em outra escola na hipótese de não haver aulas
suficientes para cumprimento integral da carga horária a que se refere
este artigo na escola em que estiver em exercício, na forma de
regulamento.

EMENDA N°13
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ( ... ) - O provimento do cargo efetivo de Professor de Educação

Básica poderá se dar, excepcionalmente, para o cumprimento de
carga-horária igual ou superior a sete horas semanais e inferior a vinte
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e quatro horas semanais, para um mesmo conteúdo curricular.

§1 0 O Professor de Educação Básica que estiver cumprindo a carga-
horária semanal de que trata o caput,deverá:

- para cada conjunto de três horas destinadas a docência, cumprir
uma hora adicional destinada a reuniões e outras atribuições e
atividades específicas do cargo;

II - assumir as aulas de mesmo conteúdo curricular que surgirem na
escola que estiver em exercício, até o limite de dezoito horas
semanais destinadas à docência.

§ 20 - As horas destinadas a docência deverão ser no mínimo cinco
e as destinadas a reuniões e outras atribuições e atividades
específicas do cargo deverão ser no mínimo duas.

§ 30 - O vencimento básico do Professor de Educação Básica de que
trata este artigo terá como base a tabela estabelecida inciso 1 do art.
32 e será proporcional ao número de horas semanais cumpridas.

§ 40 - As aulas assumidas na forma do inciso II do §1 0 passarão a
integrar a carga horária semanal do servidor a qual não poderá ser
reduzida após essa alteração.".

EMENDA N° 14
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ( ... ) - A carga horária semanal de trabalho do Professor de

Educação Básica, a que se refere o inciso 1 do art.32, poderá ser
estendida em até cinqüenta por cento, em conteúdo curricular para o
qual o professor esteja habilitado, com valor adicional proporcional ao
vencimento básico percebido, na forma do regulamento.

§ 1° - A extensão de que trata este artigo será concedida pela
Secretaria de Estado de Educação, após anuência do servidor.

§ 20 - As aulas atribuídas por exigência curricular não estão incluídas
no percentual de que trata o caput.

§ 30 - A extensão de que trata este artigo independe da existência de
cargo vago.

§ 40 - A extensão de que trata este artigo não poderá exceder a dois
anos se decorrente da existência de cargo vago.

§ 50 - O servidor ocupante de dois cargos de provimento efetivo de
Professor de Educação Básica fará jus a extensão de que trata o
caput, desde que o somatório das horas destinadas à docência dos
dois cargos não exceda a trinta e seis horas, excluídas desse total as
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aulas assumidas por exigência curricular.

§ 6° - O valor adicional decorrente da extensão de carga horária de
que trata este artigo não constituirá base de cálculo para concessão
de adicionais por tempo de serviço bem como para descontos
previdenciários.

§ 70 - A extensão de carga horária concedida ao Professor de
Educação Básica não poderá ser reduzida num mesmo ano letivo,
exceto nos casos de:

- desistência do servidor;
II - redução do número de turmas ou de aulas na própria escola em

que estiver atuando;
III - retorno do titular do cargo, quando a extensão resultar da

existência de cargo vago;
IV - provimento do cargo, quando a extensão resultar da existência

de cargo vago;
V - ocorrência de movimentação de professor;
VI - afastamento do efetivo exercício do cargo por período superior

sessenta dias no ano;
VII - desempenho insatisfatório na Avaliação de Desempenho

Individual, nos termos da legislação vigente.".
EMENDA N° 15

Acrescentem-se, nos arts. 18 e 19, os seguintes % 3 o e 5°,
respectivamente:

"Art. 18 - ( ... )
§ 3° - Se, por omissão da SEPLAG, deixar de ser realizada uma ou

mais avaliações de desempenho, o número de avaliações de
desempenho individual satisfatórias exigido para a progressão, a que
se refere o inciso III deste artigo, será subtraído do número de
avaliações não realizadas no interstício."

"Art. 19 - ( ... )
§ 50 - Se, por omissão da SEPLAG, deixar de ser realizada uma ou

mais avaliações de desempenho, o número de avaliações de
desempenho individual satisfatórias exigido para a promoção, ao qual
se refere o inciso III deste artigo, será subtraído do número de
avaliações não realizadas no interstício."

EMENDA N°16
Acrescente-se ao art. 39 o seguinte § 20, transformando-se o
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parágrafo único em § 1°:

"Art. 39 - ( ... )
§ 20 - O texto do decreto a que se refere o "caput" ficará disponível,

para consulta pública, na página eletrônica daSEPLAG, durante, pelo
menos, os quinze dias anteriores à sua publicação, após noticia prévia
no Diário Oficial do Estado.".

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.294/2003

Institui e estrutura as carreiras dos • Profissionais de Educação
Básica do Estado de Minas Gerais.

Capítulo 1
Das Disposições Gerais

Art. 1 0 - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras
dos Profissionais de Educação Básica, que integram o Grupo de
Atividades de Educação Básica do Poder Executivo:

- Professor de Educação Básica - PEB;
II - Especialista de Educação Básica - EEB;
III - Analista de Educação Básica - AEB;
IV - Assistente Técnico de Educação Básica - ATB;
V - Assistente Técnico Educacional - ATE;
VI - Analista Educacional - ANE;
VII - Assistente de Educação - ASE;
VIII - Auxiliar de Serviços de Educação Básica - ASB.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas no art. 1°

desta lei e ô número de cargos de cada uma delas são os constantes
no Anexo 1.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei considera-se:
- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo

sua área de atuação;
II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados

segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em função do grau de responsabilidade e das
atribuições da carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal preenchida por servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
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estabelecidos em lei complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira;

VIII - unidade escolar a escola de educação básica, o conservatório
de música, o centro estadual de educação continuada ou o centro de
educação profissional dos órgãos e entidades a que se refere o art. 50
desta lei.

Art. 30 - A educação básica pública no Estado será exercida em
consonância com os planos, programas e projetos desenvolvidos
pelos órgãos e entidades a que se refere o art. 5 0 desta lei e abrange
as atividades relacionadas com as funções de docência, apoio
pedagógico, assistência ao educando, apoio administrativo, apoio
técnico-pedagógico, apoio técnico-administrativo, direção,
assessoramento, acompanhamento e normatização do sistema
educacional.

Art. 40 - A estruturação das carreiras dos Profissionais de Educação
Básica fundamenta-se:

- na valorização do profissional da educação, que pressupõe:
a) a unicidade do regime jurídico;
b) a manutenção de um sistema permanente de formação

continuada acessível a todo servidor, com vistas ao seu
aperfeiçoamento profissional e à sua ascensão na carreira;

c) o estabelecimento de normas e critérios que privilegiem, para fins
de promoção e progressão na carreira, o desempenho profissional e a
formação continuada do servidor, preponderantemente sobre o seu
tempo de serviço;

d) a remuneração compatível com a complexidade das tarefas
atribuídas ao servidor e o nível de responsabilidade dele exigida para
desempenhar com eficiência as atribuições do cargo que ocupa;

e) a evolução do vencimento básico, do grau de responsabilidade e
da complexidade de atribuições, de acordo com o grau e o nível em
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que o servidor estiver posicionado na respectiva carreira;

II - na humanização da educação pública, que pressupõe a garantia
de:

a) gestão democrática da escola pública;
b) oferecimento de condições de trabalho adequadas;
III - na observância do Plano Decenal da Educação Pública Estadual

e, em cada unidade escolar, dos respectivos planos de
desenvolvimento pedagógico e institucional;

IV - na análise da avaliação periódica de desempenho individual
como requisito necessário para o desenvolvimento na carreira por
meio de promoção e progressão, com valorização do desempenho
eficiente das funções atribuídas à respectiva carreira.

Art. 50 - Os cargos das carreiras de que trata esta lei são lotados nos
quadros de pessoal dos seguintes órgãos e entidades da
Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo:

- na Secretaria de Estado . de Educação, cargos das carreiras de:
a) Professor de Educação Básica;
b) Especialista de Educação Básica;
c) Analista de Educação Básica;
d) Assistente Técnico de Educação Básica;
e) Assistente Técnico Educacional;
f) Analista Educacional;
g) Assistente da Educação;
h) Auxiliar de Serviços de Educação Básica;
II - na Fundação Helena Antipoff - FHA -, cargos das carreiras de:
a) Professor de Educação Básica;
b) Especialista de Educação Básica;
c) Assistente Técnico de Educação Básica;
ci) Assistente Técnico Educacional;
e) Analista Educacional;
f) Assistente da Educação;
g) Auxiliar de Serviços de Educação Básica;
III - na Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM -, cargos das

carreiras de:
a) Professor de Educação Básica;
b) Especialista de Educação Básica;
c) Analista de Educação Básica;
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d) Assistente Técnico de Educação Básica;
e) Assistente Técnico Educacional;
f) Analista Educacional;
g) Assistente da Educação;
h) Auxiliar de Serviços de Educação Básica;
IV - no Conselho Estadual da Educação, cargos das carreiras de:
a) Assistente Técnico Educacional;
b) Analista Educacional;
c) Assistente da Educação;
d) Auxiliar de Serviços de Educação Básica.
Art. 60 - As atribuições das carreiras dos Profissionais de Educação

Básica do Estado são as constantes no Anexo IV desta lei."
Art. 70 - A lotação dos cargos de provimento efetivo das carreiras de

que trata esta lei será determinada em decreto, após anuência das
entidades envolvidas, bem como a aprovação da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, observado o interesse da administração.

§ 10 - Nos casos de extinção ou criação de órgãos ou entidades, a
lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

§ 2° - A lotação de cargos e a transferência de servidores somente
será possível entre o órgão e as entidades que possuírem cargos de
provimento efetivo integrantes da mesma carreira.

Art. 80 - Poderá haver transferência de servidor público ocupante de
cargo de provimento efetivo das carreiras a que se refere esta lei entre
órgãos e entidades do Poder Executivo integrantes do Grupo de
Atividades de Educação Básica, condicionada à existência de vaga no
órgão ou entidade para o qual o servidor será transferido, nos termos
da legislação vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado
pelo servidor.

Art. 90 - Poderá haver cessão de servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo das carreiras de que trata esta lei para órgão ou
entidade integrante de carreira diversa para o exercício de cargo de
provimento em comissão ou função gratificada, bem como para
adjunção, nos termos da legislação vigente.

Capítulo II
Da Estrutura das Carreiras

Art. 10 - As estruturas das carreiras dos Profissionais de Educação
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Básica são as constantes do Anexo 1.

Art. 11 - Os cargos efetivos que compõem as carreiras de que trata
esta lei estão organizados segundo uma estrutura matricial que tem as
linhas como níveis, identificados por algarismos romanos, e as
colunas como graus, identificados por letras maiúsculas.

Capítulo III
Das Fases da Carreira

Art. 12- Constituem fases da carreira:
- o ingresso;
- a progressão;

III - a promoção.
Seção 1

Do Ingresso
Art. 13 - O ingresso em qualquer um dos cargos efetivos das

carreiras a que se refere esta lei depende de prévia aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos, e dar-se-á no
primeiro grau do nível correspondente à escolaridade exigida.

Art. 14 - O ingresso nas carreiras de que trata o art. 13 dependerá
de comprovação mínima de:

- para a carreira de Professor de Educação Básica, para atuação
em unidade escolar:

a) habilitação específica obtida em curso de magistério de nível
médio de escolaridade, para o nível 1;

b) habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura
ou graduação com complementação pedagógica, conforme edital,
para o nível II;

c) habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura
ou graduação com complementação pedagógica acumulado com
mestrado em educação ou em área afim, conforme edital, para o nível
IV;

II - para a carreira de Especialista de Educação Básica, para
atuação em unidade escolar:

a) habilitação específica em supervisão pedagógica ou orientação
educacional obtida em curso superior de Pedagogia ou especialização
em Pedagogia com licenciatura em área específica, conforme edital,
para o nivel 1;

b) habilitação específica em supervisão pedagógica ou orientação
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educacional obtida em curso superior de Pedagogia ou
especialização em Pedagogia com licenciatura em área específica
acumulada com mestrado em educação ou em área afim, conforme
edital, para o nível III;

III - formação de nível superior, com graduação específica, dentre
outras, em Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia,
Psicologia, Serviço Social e Biblioteconomia, e registro em ordem de
classe, quando este for exigido por lei, para ingresso no nível 1 da
carreira de Analista de Educação Básica, para atuação em unidade
escolar, na forma de regulamento e conforme edital;

IV - formação em nível médio ou médio técnico para ingresso no
nível 1 da carreira de Assistente Técnico de Educação Básica, para
atuação em unidade escolar;

V - formação em nível médio técnico para ingresso no nível 1 da
carreira de Assistente Técnico Educacional, para atuação no órgão
central da Secretaria de . Estado da Educação e nas suas
Superintendências Regionais de Ensino, na Fundação Helena
Antipoff, na Fundação Educacional Caio Martins e no Conselho
Estadual de Educação;.

VI - para a carreira de Analista Educacional, para atuação no órgão
central da Secretaria da Educação e nas suas Superintendências
Regionais de Ensino, na Fundação Helena Antipoff, na Fundação
Educacional Caio Martins e no Conselho Estadual de Educação:

a) formação em nível superior, de graduação específica, dentre
outras, em Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis,
Informática, Direito, Engenharia e nas várias licenciaturas, conforme
edital, e registro no órgão de classe, quando este for exigido por lei,
para exercer atribuições na área de sua formação profissional em
atividades técnico-administrativas e técnico-pedagógicas, para o nível

b) formação em nível superior, de graduação específica, dentre
outras, em Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis,
Informática, Direito, Engenharia e nas várias licenciaturas, conforme
edital, e registro no órgão de classe, quando este for exigido por lei,
para exercer atribuições na área de sua formação profissional em
atividades técnico-administrativas e técnico-pedagógicas acumulada
com mestrado em educação ou em área afim, para o nível III;
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VII - formação em nível médio para ingresso no nível 1 da

carreira de Assistente da Educação, para atuação em unidade
escolar, no órgão central da Secretaria de Estado da Educação e nas
suas Superintendências Regionais de Ensino, na Fundação Helena
Antipoff, na Fundação Educacional Caio Martins e no Conselho
Estadual de Educação;

VIII - para a carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica,
para atuação em unidades escolares, no órgão central da Secretaria
de Estado da Educação e nas suas Superintendências Regionais de
Ensino, na Fundação Helena Antipoff, na Fundação Educacional Caio
Martins e no Conselho Estadual de Educação:

a) conclusão da quarta série do ensino fundamental, para o nível 1;
b) formação em nível de ensino fundamental, para o nível II.
Art. 15 - O concurso público, destinado a aferir a qualificação

profissional exigida para o ingresso nas carreiras dos Profissionais de
Educação Básica, será de provas ou de provas e títulos, de caráter
eliminatório e classificatório.

Parágrafo único - As instruções reguladoras dos processos seletivos
serão publicadas por meio de edital, que deverá conter, tendo em
vista as especificidades e peculiaridades das atribuições do cargo, no
mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e respectivos

programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do concurso;
VI - os requisitos para a inscrição com exigência mínima de

comprovação:
a) de nacionalidade brasileira;
b) de idade mínima de dezoito anos;
c) de estar o candidato no gozo dos direitos políticos;
d) de quitação com as obrigações militares;
VII - escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira.
Art. 16- Concluído o concurso público e homologados os resultados,

a nomeação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de
classificação e ao prazo de validade do concurso.
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§ 1° - O prazo de validade do concurso será de dois anos,

contados a partir da data de sua homologação, prorrogável uma vez
por igual período.

§ 2° - São exigências para a posse em cargo de provimento efetivo:
- a comprovação dos requisitos constantes dos incisos VI e VII, do

art. 15;
II - a comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de

regulamento;
III - a realização de exame médico para avaliação de aptidão física e

mental para o cargo, nos termos da legislação vigente.
Seção II

Do Desenvolvimento na Carreira
Art. 17 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras dos

Profissionais de Educação Básica se dará, de forma independente,
por:

- progressão;
II - promoção.
Parágrafo único - A progressão será concedida automaticamente

após cumpridos os requisitos legais e a promoção deverá ser
requerida pelo servidor, na forma de regulamento.

Art. 18 - Progressão é a passagem do servidor público efetivo do
grau em que se encontra para o grau subseqüente no mesmo nível do
cargo da carreira a que pertence.

§ 1 0 - Para a concessão da progressão, serão observados os
seguintes requisitos:

- encontrar-se no efetivo exercício de seu cargo;
II - cumprir o interstício de dois anos de efetivo exercício, no mesmo

grau;
III - ter recebido duas avaliações satisfatórias de seu desempenho

individual, desde a sua progressão anterior, nos termos em que
dispuserem as normas legais pertinentes.

§ 2° - Nos casos de afastamento superior a noventa dias por motivo
de licença para tratamento de saúde, a contagem de interstício para
fins de progressão será suspensa, reiniciando-se quando do retorno
do servidor, para completar o tempo de que trata este artigo.

Art. 19 - Promoção é a passagem do servidor público ocupante de
cargo de provimento efetivo de um nível para o imediatamente

rÀ



1301
superior, na mesma carreira a que pertence.

§ 1 0 - Para a concessão da promoção, serão observados os
seguintes requisitos:

- encontrar-se no efetivo exercício do cargo;
II - cumprir o interstício de cinco anos de efetivo exercício, no

mesmo nível;
III - ter recebido cinco avaliações satisfatórias de seu desempenho

individual, desde a sua promoção anterior, nos termos que
dispuserem as normas legais pertinentes;

IV - comprovar a titulação mínima exigida.
§ 2° - Para promoção aos níveis em que a titulação mínima exigida

seja a pós-graduação "lato sensu", o mestrado ou o doutorado, o
servidor poderá comprovar, alternativamente, a aprovação em exame
de certificação ocupacional, realizado pela Secretaria de Estado da
Educação ou por instituição por ela credenciada, nos termos do
regulamento.

§ 3° - O posicionamento do servidor no nível a que fizer jus em
decorrência da promoção de que trata este artigo se dará no primeiro
grau subseqüente ao valor do vencimento básico percebido pelo
servidor no momento da promoção.

§ 4° - Nos casos de afastamento superior a noventa dias por motivo
de licença para tratamento de saúde, a contagem de interstício para
fins de promoção será suspensa, reiniciando-se quando do retorno do
servidor, para completar o tempo de que trata este artigo.

Art. 20 - Após conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de
ingresso na carreira.

Art. 21 - A contagem do prazo para fins da primeira promoção e da
segunda progressão terá início após a conclusão do estágio
probatório, desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 22 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário, bem como do quantitativo de
avaliações periódicas de desempenho satisfatórias para fins de
progressão ou promoção, nas seguintes hipóteses:

- formação com plementar ou superior àquela exigida para o nível
do cargo da respectiva carreira em que estiver posicionado, desde
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que relacionada com a natureza e complexidade da respectiva
carreira;

li - participação, com avaliação positiva, em atividades de formação
continuada ou de desenvolvimento profissional promovidas pela
Secretaria de Estado da Educação ou por instituições por ela
credenciadas.

Parágrafo único - O poder público incentivará a formação em nível
de pós-graduação dos servidores integrantes das carreiras de
Professor de Educação Básica, Especialista de Educação Básica,
Analista Educação Básica e Analista Educacional, na forma de
regulamento.

Art. 23 - Os títulos apresentados para aplicação do disposto no art.
22 somente 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. 24 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que,
no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que tenha sido:
a) aplicada pena de suspensão;
b) exonerado ou destituído, por penalidade, de cargo em 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 na legislação pertinente às carreiras de que trata esta lei.

§ 1" - Nas hipóteses previstas no inciso 1 deste artigo, o tempo
anterior transcorrido até o cumprimento da penalidade aplicada não
poderá ser computado para efeito de integralização do interstício.

§ 20 - Nas hipóteses previstas no inciso II 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. 25 - A avaliação periódica de desempenho individual a que se
referem arts. 18, 19 e 22 será realizada nos termos da legislação e de
regulamentos que tratam da avaliação periódica de desempenho
individual do servidor público estadual.

Capítulo IV

kA
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Dos Cargos em Comissão e das Gratificações de Função

Art. 26 - O cargo de Diretor de Escola, de provimento em comissão,
tem um quantitativo de quatro mil cargos, e somente poderá ser
exercido por servidor ocupante de função ou cargo das carreiras de
Professor de Educação Básica e Especialista de Educação Básica.

§ 1 0 - Em situações excepcionais o cargo de Diretor de Escola
poderá ser ocupado por Analista Educacional, habilitado em Inspeção
Escolar.

§ 20 - O cargo de Diretor de Escola será exercido em quarenta horas
semanais de trabalho, em regime de dedicação exclusiva.

§ 30 - Nas escolas com até quatro turmas, que oferecem apenas a
educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, a direção
será exercida por professor da própria escola na função de
Coordenador de Escola, sem afastamento da regência, nos termos da
legislação vigente.

Art. 27 - O cargo de Secretário de Escola é de provimento em
comissão, tem um quantitativo de quatro mil cargos e somente poderá
ser exercido por servidor ocupante de função ou cargo das carreiras
dos Profissionais de Educação Básica, à exceção da carreira de
Especialista de Educação Básica, em exercício em unidade escolar.

Parágrafo único - O. cargo de Secretário de Escola será exercido
com carga horária semanal de trinta horas de trabalho.

Art. 28 - São gratificações de função:
- a de Vice-diretor de Escola, correspondendo a vinte e cinco por

cento do vencimento básico do servidor;
II - a de Coordenador de Escola, correspondendo a dez por cento do

vencimento básico do professor, por turma existente na escola, até o
máximo de quarenta por cento;

III - a de Coordenador de Posto de Educação Continuada - PECON,
correspondendo a vinte por cento do vencimento básico do professor.

Art. 29 - O exercício da função de Vice-diretor, a que se refere o
inciso 1 do art. 28 é restrito a servidor das carreiras de Professor de
Educação Básica e Especialista de Educação Básica, devendo o
servidor cumprir jornada de vinte e quatro horas quando no exercício
dessa função.

Parágrafo único - O especialista em educação, no exercício da
função de Vice-diretor, cumprirá vinte e quatro horas semanais,



1304
complementando a carga horária de quarenta horas, quando for o
caso, no desempenho da sua especialidade, hipótese em que não fará
jus ao acúmulo de gratificações.

Art. 30 - As atividades de inspeção escolar serão exercidas por
servidor ocupante do cargo de Analista Educacional, com habilitação
em Inspeção Escolar, em regime de dedicação exclusiva, com
gratificação de cinqüenta por cento do vencimento básico do cargo de
provimento efetivo.

Art. 31 - O Profissional de Educação Básica, sujeito à exigência de
dedicação exclusiva, não pode ocupar outro cargo, emprego ou
função públicos na União, Estado ou Município.

Capítulo V
Da Carga Horária de Trabalho

Art. 32 - A carga horária semanal de trabalho dos servidores que
ingressarem em cargos de provimento efetivo das carreiras dos
Profissionais de Educação Básica, após a publicação desta lei, será
de:

- vinte e quatro horas, para as carreiras de Professor de Educação
Básica e Especialista de Educação Básica;

II - trinta horas, para as carreiras de Analista de Educação Básica,
Assistente Técnico de Educação e Auxiliar de Serviços de Educação
Básica;

III - quarenta horas, para as carreiras de Analista Educacional,
Assistente Técnico Educacional e Assistente da Educação.

§ 1° - Fica mantida a jornada de trabalho dos atuais servidores
ocupantes de cargos de provimento efetivo transformados em cargos
de provimento efetivo integrantes das carreiras de que trata esta lei.

§ 2° - A carga horária semanal de trabalho de Professor de
Educação Básica compreenderá:

- dezoito horas destinadas à docência;
II - seis horas destinadas a reuniões e outras atribuições e

atividades específicas do cargo.
§ 3° - O Professor de Educação Básica que exerce a docência na

função de Professor no Núcleo de Educação Tecnológica -NET, no
ensino do uso de biblioteca, na recuperação de alunos ou na
educação de jovens e adultos, na opção semipresencial, cumprirá
vinte e duas horas semanais na docência e duas horas semanais em
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outras atividades inerentes ao cargo.

§ 40 - Aplica-se o disposto no §1° aos servidores que, na data de
publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 50 - A jornada de trabalho do servidor a que se refere o §1 0 deste
artigo é de:

- vinte e quatro horas semanais, para os servidores do órgão e das
entidades relacionados no ad. 6 0 que tiverem seus cargos
transformados em cargos públicos de provimento efetivo da carreira
de Professor de Educação Básica;

II - vinte e quatro ou quarenta horas semanais, para os servidores do
órgão e das entidades relacionados no art. 6 0 que tiverem seus cargos
transformados em cargos públicos de provimento efetivo da carreira
de Especialista de Educação Básica, conforme a situação de cada
servidor na data de publicação desta lei;

III - trinta ou quarenta horas semanais, para os servidores ocupantes
de cargos de provimento efetivo lotados na Secretaria de Estado de
Educação e no Conselho Estadual de Educação, conforme a situação
de cada servidor na data de publicação desta lei, excetuando-se os
que se enquadrarem nas hipóteses previstas nos incisos 1 e li;

IV - quarenta horas semanais, para os servidores ocupantes de
cargos de provimento efetivo lotados na Fundação Caio Martins e na
Fundação Helena Antipoff, excetuando-se os que se enquadrarem nas
hipóteses previstas nos incisos 1 e II.

Art. 33 - A carga horária semanal de Professor de Educação Básica,
que por exigência curricular exceder as dezoito horas semanais, será
obrigatoriamente assumida pelo professor, com valor adicional
proporcional ao vencimento básico percebido, enquanto permanecer
essa situação, não sendo base de cálculo para concessão de
adicionais por tempo de serviço.

Parágrafo único - O valor correspondente aos adicionais por tempo
de serviço que teve como base de cálculo o valor decorrente de aulas
facultativas ou exigência curricular, concedido nos termos do § 1° do
art. 31 da Constituição do Estado entre 5 de junho de 1998 e 15 de
julho de 2003, passará a ser percebido a título de vantagem de
pessoal.

Capitulo VI
Da Implantação e Administração da Carreira

2 MIS
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Art. 34 - O quantitativo de cargos das carreiras de que trata esta

lei, constante no Anexó 1, é resultante das seguintes operações:
- os cargos públicos de provimento efetivo do órgão e das

entidades relacionados no art. 60 ficam transformados nos cargos
públicos de provimento efetivo de que trata esta lei, na forma da
correlação estabelecida no Anexo II, ressalvados, na Secretaria de
Estado de Educação, os seguintes cargos, no total de cinqüenta e
sete mil trezentos e cinqüenta e oito cargos vagos de provimento
efetivo, que ficam extintos:

a) mil oitocentos e dezoito cargos vagos de provimento efetivo de
Auxiliar Administrativo;

b) dezenove mil trezentos e onze cargos vagos de provimento
efetivo de Técnico de Nível Médio;

c) cinqüenta e um cargos vagos de provimento efetivo de Auxiliar de
Enfermagem;

d) vinte e seis cargos vagos de provimento efetivo de Laboratorista;
e) quatro mil e vinte e sete cargos vagos de provimento efetivo de

Tesoureiro Escolar;
f) dois mil cento e sessenta e três cargos vagos de provimento

efetivo de Assistente de Turno;
g) dois mil e setenta e sete cargos vagos de provimento efetivo de

Auxiliar de Biblioteca;
h) quatorze mil quatrocentos e trinta e nove cargos vagos de

provimento efetivo de Auxiliar de Nível Médio;
i) três mil setecentos e onze cargos vagos de provimento efetivo de

Auxiliar de Secretaria;
j) dezessete cargos vagos de provimento efetivo de Analista da

Saúde;
1) vinte e um cargos vagos de provimento efetivo de Analista de

Agropecuária;
m) dois cargos vagos de provimento efetivo de Analista de Atividade

Fazendária;
n) cinqüenta e oito cargos vagos de provimento efetivo de Analista

de Sistemas;
o) três mil seiscentos e vinte e nove cargos vagos de provimento

efetivo de Técnico de Nível Superior;
p) quatro cargos vagos de provimento efetivo de Pesquisador;
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q) seis cargos vagos de provimento efetivo de Programador

Visual;
r) oitenta e oito cargos vagos de provimento efetivo de Analista de

Obras Públicas;
s) quarenta e três cargos vagos de provimento efetivo de Analista de

Comunicação Social;
t) cinco mil trezentos e quarenta e nove cargos vagos de provimento

efetivo de Analista da Educação;
u) cento e vinte cargos vagos de provimento efetivo de Analista da

Administração; e
v) dezenove cargos vagos de provimento efetivo de Rádio Técnico;
II - ficam criados vinte e sete mil setecentos e cinqüenta cargos de

provimento efetivo de Auxiliar de Serviços de Educação Básica - ASB.
Art. 35 - Os servidores públicos que, na data de publicação desta lei,

forem ocupantes dos cargos de provimento efetivo do órgão e das
entidades relacionados no art. 6 0 serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme tabelas de correlação constantes
no Anexo II, com base no órgão ou entidade de lotação do cargo, bem
como sua unidade de exercício.

Parágrafo único - Para fins do disposto no "caput", considera-se
unidade de exercício o órgão central, órgãos regionais e unidades
escolares dos órgãos e entidades relacionados no art. 60.

Art. 36 - Ao servidor público que, na data de publicação desta lei, for
ocupante de cargo de provimento efetivo lotado no órgão e nas
entidades relacionados no art. 6 0 será concedido o direito de optar por
não ser enquadrado. na estrutura das carreiras instituídas por esta lei,
observados os seguintes procedimentos:

- a opção a que se refere o "caput" deverá ser formalizada por meio
de requerimento escrito, dirigido ao Secretário de Estado da
Educação;

II - o prazo para a opção a que se refere o "caput" será de noventa
dias, contados da data de publicação do decreto que estabelecer as
regras de posicionamento.

§ 1° - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma deste
artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.

§ 2 0 - A opção de que trata o "caput" não interferirá no direito a que
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se refere o art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado, acrescido pela Emenda à
Constituição n° 57, de 2003.

Art. 37 - Na ocorrência da opção prevista no art. 35, a transformação
do cargo ocupado pelo servidor em cargo de carreira constante no
Anexo 1, nos termos dos artigos desta lei, somente se efetivará após a
vacância do cargo original.

Art. 38 - As tabelas de vencimento básico das carreiras dos
Profissionais de Educação Básica deverão ser estabelecidas e
aprovadas em lei, atendidas as diretrizes definidas pela lei de política
remuneratória, observada a estrutura prevista no Anexo 1.

Parágrafo único - As carreiras de que trata esta lei deverão conter
tabelas de vencimento básico diferenciadas de forma a contemplar as
jornadas estabelecidas pelos incisos 1, II e III do art. 32 bem como o
disposto no § l°do mesmo artigo.

Art. 39 - As regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento a que se refere o art. 35 serão estabelecidas em
decreto, após a publicação da lei de que trata o art. 36, e deverão
abranger critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo atualmente
ocupado pelo servidor;.

II - o tempo de serviço público estadual no cargo de provimento
efetivo que foi transformado no cargo integrante destas carreiras;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo atualmente
percebido pelo servidor público.

Parágrafo único - Em nenhuma hipótese as regras de
posicionamento poderão implicar redução da remuneração do cargo
de provimento efetivo atualmente percebido pelo servidor público.

Art. 40 - Os atos de posicionamento dos servidores públicos efetivos
decorrentes do enquadramento de que trata o art. 35 somente
ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer e aprovar as
tabelas de vencimento básico das carreiras, bem como do decreto a
que se refere o art. 37.

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

§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação do posicionamento de que
trata o § 1°, os servidores públicos ocupantes das carreiras de que



1309
trata esta lei manterão o mesmo valor de vencimento básico
acrescido das vantagens previstas na legislação vigente.

§ 30 - Os atos a que se refere o "caput" serão formalizados por meio
de resolução conjunta do Secretário de Estado da Educação e do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 41 - A função pública a que se refere a Lei n° 10.254, de 20 de
julho de 1990, cujo detentor tiver sido efetivado, terá o cargo
transformado em cargo integrante de uma das carreiras dos
Profissionais de Educação Básica, observada a correlação
estabelecida no Anexo II.

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput",
decorrentes dos arts. 105 e 106 da Emenda à Constituição Estadual
n°49, de 13 de junho de 2001, serão extintos com a vacância.

§ 20 - Aplicam-se ao servidor a que se refere o "caput" as regras de
enquadramento e posicionamento de que tratam os arts. 35 e 37.

§ 30 - Os detentores de função pública a que se refere a Lei n°
10.254, de 1990, que não tenham sido efetivados, serão enquadrados
na estrutura das carreiras de que trata esta lei apenas para fins de
percepção do vencimento básico correspondente ao nível e grau em
que for posicionado, observada a mesma regra de enquadramento e
posicionamento a que se refere o § 2 0, devendo ser mantida a
expressão "função pública", bem como ser atribuída a mesma
denominação do cargo em que for posicionado.

§ 40 - A função pública de que trata o § 3° se extingue com a
vacância.

§ 50 o quantitativo de cargos, a que se refere o § 10 deste artigõ, e
de função pública de que trata o § 30 deste artigo é o constante do
Anexo III.

Art. 42 - O atual ocupante de cargo de provimento efetivo do Quadro
de Magistério, lotado em caráter excepcional no órgão central da
Secretaria de Estado da Educação e nas suas Superintendências
Regionais de Ensino, nos termos da Lei n° 9.346, de 5 de dezembro
de 1986 e da Lei n° 13.961, de 27 de julho de 2001, ou no Conselho
Estadual de Educação, nos termos da Lei n° 9.413, de 2 de julho de
1987, será enquadrado em uma das carreiras instituídas por esta lei,
observada a correlação estabelecida para o cargo efetivo que ocupa.

Art. 43 - 0 servidor inativo será enquadrado na estrutura da nova

LW
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carreira, na forma da correlação constante do Anexo II, apenas
para fins de percepção do vencimento básico correspondente ao nível
e grau em que for posicionado, assegurando-se a ele as regras de
posicionamento estabelecidas aos servidores desta carreira, levando-
se em consideração para tal fim o cargo ou função em que se deu a
aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à
opção de que trata o § 20 do art.35 desta lei com as mesmas regras
estabelecidas ao servidor público efetivo.

Art. 44 - 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 dos profissionais de educação básica, 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.

Capítulo VII
Das Disposições Finais

Art. 45 - Compete à Secretaria de Estado da Educação adotar as
medidas necessárias para o cumprimento desta lei e, no que couber,
articular-se com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
para a sua execução.

Ad. 46 - O Poder Executivo regulamentará, no que for necessário,
as disposições desta lei.

Art. 47 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1

(a que se refere os arts. 10, 34, 35 e 36 da Lei n° de de .)
1.1 - ESTRUTURA DA CARREIRA DE PROFESSOR DE

EDUCAÇÃO BÁSICA
Jornada de Trabalho: 24 . h semanais
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* - Os Quadros referentes ao Anexo 1 foram publicados na

edição do "Diário do Législativo" de 26.5.2004.
1.2 - ESTRUTURA DA CARREIRA DO ESPECIALISTA DE

EDUCAÇÃO BÁSICA
Jornada de Trabalho: 24 h ou 40h semanais
1.3 - ESTRUTURA DA CARREIRA DE ANALISTA DE EDUCAÇÃO

BÁSICA
Jornada de Trabalho: 30 h ou 40 h semanais
1.4 - ESTRUTURA DA CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO,DE

EDUCAÇÃO BÁSICA
Jornada de Trabalho: 30h ou 40h semanais
1.5 - ESTRUTURA DA CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO

EDUCACIONAL
Jornada de Trabalho: 30h ou 40h/ semanais
1.8 - ESTRUTURA DA CARREIRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE

EDUCAÇÃO BÁSICA
Jornada de Trabalho: 30h ou 40 h semanais

ANEXO II
(a que se referem os arts. 34, 35, 39 e 41 da Lei n° de de de .)

Tabelas de Correlação
II. 1 - Carreira de Professor de Educação Básica - PEB
* - Os Quadros do Anexo II foram publicados na edição do "Diário do

Legislativo" de 26.5.2004.
ANEXO III

(a que se refere o § 51 do art. 39 da Lei n° de de de .)
Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n°

49/2001 e Funções Públicas não Efetivados
* - Os Quadros do Anexo III foram publicados na edição do "Diário

do Legislativo" de 26.5.2004.
ANEXO IV

(a que se refere o art. 3 0 da Lei n° de de de.)
Atribuições e Atividades Próprias dos Cargos Efetivos que

Compõem as Carreiras dos Profissionais de Educação Básica
1 - Carreira de Professor de Educação Básica
1.1 - exercer a docência na educação básica, em unidade escolar,

responsabilizando-se pela regência de turmas ou de aulas, pela
orientação de aprendizagem da educação de jovens e adultos, pela
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substituição eventual de docente, pelo ensino do uso da
biblioteca, pela docência em laboratórios de ensino, em salas de
recursos didáticos, em oficinas pedagógicas, por atividades artísticas
de conjunto e acompanhamento musical nos Conservatórios
Estaduais de Música e pela recuperação de alunos com deficiência de
aprendizagem;

1.2 - participar do processo que envolve o planejamento,
elaboração, execução, controle e avaliação do projeto político-
pedagógico e do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional
da escola;

1.3 - participar da elaboração do calendário escolar;
1.4 - exercer atividade de coordenação pedagógica de área de

conhecimento específico, nos termos do regulamento;
1.5 - atuar na elaboração e implementação de projetos educativos

ou como docente em projeto de formação continuada de educadores,
na forma do regulamento;

1.6 - participar da elaboração e implementação de projetos e
atividades de articulação e integração da escola com as famílias dos
educandos e com a comunidade escolar;

1.7 - participar de cursos, atividades e programas de capacitação
profissional, quando convocado ou convidado;

1.8 - acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o
processo de ensino-aprendizagem;

1.9 - realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das
atividades realizadas;

1.10 - promover e participar de atividades complementares ao
processo da sua formação profissional;

1.11 - exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei
e no regimento escolar, que integram o plano de desenvolvimento
pedagógico e institucional da escola.

2 - Carreira de Especialista de Educação Básica
2.1 - exercer em unidade escolar a supervisão do processo didático

como elemento articulador no planejamento, acompanhamento,
controle e avaliação das atividades pedagógicas conforme o plano de
desenvolvimento pedagógico e institucional da unidade escolar;

2.2 - atuar como elemento articulador das relações interpessoais
internas e externas da escola envolvendo os profissionais, os alunos,

ri
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seus pais e a comunidade;

2.3 - planejar, executar, coordenar cursos, atividades e programas
internos de capacitação profissional e treinamento em serviço;

2.4 - participar da elaboração do calendário escolar;
2.5 - participar e/ou coordenar as atividades do Conselho de Classe;
2.6 - exercer outras atividades previstas no regulamento desta lei e

no regimento escolar que integram o plano de desenvolvimento
pedagógico e institucional da escola;

2.7 - exercer, em trabalho individual ou em grupo, a orientação, o
aconselhamento e o encaminhamento de alunos em sua formação
geral e na sondagem de suas aptidões específicas;

2.8 - atuar como elemento articulador das relações internas na
escola e externas com as famílias dos alunos, comunidade e
entidades de apoio psicopedagógicos e como ordenador das
influências que incidam sobre a formação do educando;

2.9 - exercer atividades de apoio à docência;
2.10 - exercer outras atividades previstas no regulamento desta lei e

no regimento escolar que integram o plano de desenvolvimento
pedagógico e institucional da escola.

3 - Carreira de Analista de Educação Básica
3.1 - exercer sua atividade profissional no âmbito de unidade

escolar em que esteja prevista sua atuação;
3.2 - participar do processo que envolve o planejamento, a

elaboração, execução e avaliação do plano de desenvolvimento
pedagógico e institucional da escola;

3.3 - exercer outras atividades previstas no regulamento desta lei e
no regimento escolar que integram plano de desenvolvimento
pedagógico e institucional da escola.

4 - Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica
4.1 - exercer suas atividades em unidade escolar participando do

processo que envolve o planejamento, a elaboração, a execução e a
avaliação do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da
escola;

4.2 - organizar e manter atualizados cadastros, arquivos, fichários,
livros e outros instrumentos de escrituração da escola relativos aos
registros funcionais dos servidores e à vida escolar dos alunos;

4.3 - organizar e manter atualizado o sistema de informação legais e
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regulamentares de interesse da escola;

4.4 - redigir ofícios, exposição de motivos, atas e outros
expedientes;

4.5 - coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar dados para
elaboração de informações estatísticas;

4.6 - realizar trabalhos de digitação e mecanografia;
4.7 - realizar trabalhos de protocolo, preparo, seleção, classificação,

registro e arquivamento de documentos e formulários;
4.8 —atender, orientar e encaminhar a clientela;
4.9 - auxiliar na organização, manutenção e atendimento em

biblioteca escolar e sala de multimeios;
4.10 - auxiliar no cuidado e distribuição de material esportivo, de

laboratórios, de oficinas pedagógicas e outros sob sua guarda;
4.11 - exercer outras atividades previstas no regulamento desta lei e

no regimento escolar que integram plano de desenvolvimento
pedagógico e institucional da escola.

5 - Carreira de Assistente Técnico-Educacional
5.1 - exercer suas atividades no órgão central e nas

Superintendências Regionais de Ensino da Secretaria de Estado da
Educação, na Fundação Helena Antipoff, na Fundação Educacional
Caio Martins e no Conselho Estadual de Educação, participando do
processo que envolve o planejamento, a elaboração, a execução e a
avaliação do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da
escola;

5.2 - organizar e manter atualizados cadastros, arquivos, fichários,
livros e outros instrumentos de escrituração da escola relativos aos
registros funcionais dos servidores e à vida escolar dos alunos;

5.3 - organizar e manter atualizado o sistema de informação legais e
regulamentares de interesse da escola;

5.4 - redigir ofícios, exposição de motivos, atas e outros
expedientes;

5.5 - coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar dados para
elaboração de informações estatísticas;

5.6 - realizar trabalhos de digitação e mecanografia;
5.7 - realizar trabalhos de protocolo, preparo, seleção, classificação,

registro e arquivamento de documentos e formulários;
5.8 —atender, orientar e encaminhar a clientela;
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5.9 - auxiliar na organização, manutenção e atendimento em

biblioteca escolar e sala de multimeios;
5.10 - auxiliar no cuidado e distribuição de material esportivo, de

laboratórios, de oficinas pedagógicas e outros sob sua guarda;
5.11 - exercer outras atividades previstas no regulamento desta lei e

no regimento escolar que integram plano de desenvolvimento
pedagógico e institucional da escola.

6 - Carreira de Analista Educacional
6.1 - exercer atividade profissional específica em nível superior de

escolaridade nos setores pedagógico e administrativo no campo da
educação, no órgão central e nas Superintendências Regionais de
Ensino da Secretaria de Estado da Educação, na Fundação Helena
Antipoff, na Fundação Educacional Caio Martins e no Conselho
Estadual de Educação;

6.2 - elaborar, analisar e avaliar planos, programas e projetos
pedagógicos;

6.3 - coordenar, acompanhar, avaliar e redirecionar a execução de
propostas educacionais;

6.4 - elaborar normas, instruções, orientações para aplicação da
legislação relativa a programas e currículos escolares e à
administração de pessoal, material, patrimônio e serviços;

6.5 - elaborar, executar, acompanhar projetos de capacitação de
pessoal e treinamentos operacionais nos vários âmbitos de atuação;

6.6 - proporcionar assistência técnica na elaboração de
instrumentos de avaliação do processo educacional;

6.7 - elaborar programas, provas e material instrucional para o
ensino fundamental e médio;

6.8 - realizar pesquisas e estudos que subsidiem a proposta de
políticas, diretrizes e normas educacionais;

6.9 - participar da elaboração de planejamentos ou propostas
anuais de atividades do setor ou órgão em que atua;

6.10 - organizar e produzir dados e informações educacionais;
6.11 - elaborar e acompanhar a execução de reforma, ampliação

e/ou construção da rede física de atendimento;
6.12 - realizar trabalhos de escrituração contábil, cálculo de custos,

perícias, previsões, levantamento, análise e revisão de balanços e
demonstrativos, execução orçamentária e movimentação de contas
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financeiras e patrimoniais;

6.13 - emitir pareceres e relatórios sobre assuntos financeiros e
contábeis;

6.14 - exercer a inspeção escolar que compreende:
a) orientar, prestar assistência e controlar o processo administrativo

das escolas e, na forma do regulamento, do seu processo
pedagógico;

b) orientar a organização dos processos de criação, autorização de
funcionamento, reconhecimento e registro de escolas, no âmbito de
sua área de atuação;

c) assegurar a regularidade do funcionamento das escolas, em
todos os seus aspectos;

d) responsabilizar-se pelo fluxo correto e regular de informações
entre as escolas, os órgãos regionais e o órgão central da SEE;

6.15— exercer outras atividades compatíveis com a natureza do
cargo, previstas na regulamentação aplicável e de acordo com a
política pública educacional.

7 - Carreira de Assistente da Educação:
7.1 - exercer atividade profissional no campo da educação, em

unidade escolar, no órgão central e nas Superintendências Regionais
de Ensino da Secretaria de Estado da Educação, na Fundação Helena
Antipoff, na Fundação Educacional Caio Martins e no Conselho
Estadual de Educação;

7.2 - organizar e manter atualizados registros funcionais individuais
de servidores;

7.3 - realizar trabalhos de digitação e mecanografia;
7.4 - interpretar e aplicar normas relacionadas à administração de

pessoal, material, patrimônio e serviços gerais;
7.5 - redigir ofícios, exposição de motivos, relatórios, atas e outros

expedientes;
7.6 - executar tarefas específicas de preparação de pagamento de

pessoal;
7.7 - preparar certidões, atestados, informações e outros

documentos pertencentes à sua área de atuação;
7.8 - exercer outras atividades compatíveis com a natureza do

cargo, previstas na regulamentação aplicável e de acordo com a
política pública educacional.
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8 - Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica
8.1 - exercer atividade no campo da zeladoria em unidade escolar,

no órgão central e nas Superintendências Regionais de Ensino da
Secretaria de Estado da Educação, na Fundação Helena Antipoff, na
Fundação Educacional Caio Martins e no Conselho Estadual de
Educação;

8.2 - realizar trabalhos de limpeza e conservação de locais e de
utensílios sob sua guarda, zelando pela ordem e higiene em seu setor
e trabalho;

8.3 - realizar trabalhos de movimentação de móveis, utensílios,
aparelhos, correspondência e de documentos diversos;

8.4 - relacionar, orçar, requisitar materiais e instrumentos
necessários à execução de seu trabalho;

8.5 - preparar e distribuir alimentos, mantendo limpo e em ordem o
local, zelando pela adequada utilização e guarda de utensílios e
gêneros alimentícios;

8.6 - realizar pequenos reparos de alvenaria, marcenaria, pintura,
eletricidade, instalações hidráulicas e de móveis e utensílios;

8.7 - executar serviços simples de jardinagem e agropecuária e
atividades afins;

8.8 - dirigir veículos de passageiros e carga;
8.9 - manter os veículos imáquinas em condição de conservação e

funcionamento, providenciando consertos, abastecimento,
lubrificação, limpeza e efetuar pequenos reparos mecânicos;

8.10 -. realizar trabalhos de protocolo, preparo, seleção,
classificação, registro, coleção e arquivamento de processos,
documentos, fichas;

8.11 - efetuar levantamentos, anotações, cálculos, registros simples
de natureza contábil;

8.12 - examinar processos e expedientes avulsos, redigir
informações de rotina, atender partes;

8.13 - efetuar controle de estocagem, transporte e abastecimento de
material;

8.14 - operar PABX, efetuando ligações internas e externas, locais,
interurbanas e internacionais;

8.15 - identificar defeitos nos aparelhos, providenciando reparos
necessários;
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8.16 - executar outras atividades compatíveis com a natureza

do cargo previstas em regulamento.
Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator -

Rogério Correia - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 288/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 288/2003, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro,

que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que descreve ao
Município de lbirité, 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 § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 288/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

lbirité o imóvel com área de 550.550m 2 (quinhentos e cinqüenta mil
quinhentos e cinqüenta metros quadrados), situado no local
denominado Barreirinho, naquele Município, registrado sob o n°
37.691, no livro 1-13, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Betim.

Art. 2 0 - O imóvel a que se refere o art. 1° destina-se:
- a parte que confronta com as Ruas Paraná, França e Bolívia, com

área de 5.624,30m 2 (cinco mil seiscentos e vinte e quatro vírgula trinta
metros quadrados), à edificação de unidade escolar;

II - a outra parte, com área de 544.925,70m 2 (quinhentos e quarenta
e quatro mil novecentos e vinte e cinco vírgula setenta metros
quadrados), à regularização de domínio de posseiros.

§ 1° - São requisitos para a regularização a que se refere o inciso II
do "caput" deste artigo:

- que o posseiro seja carente;
li - que o posseiro detenha a posse do imóvel há, pelo menos, dez

anos.
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§ 20 - O imóvel regularizado nos termos do inciso II do "caput"

não poderá ser alienado no prazo de cinco anos contados da data da
regularização.

Art. 30 - A parte do imóvel descrita no inciso 1 do art. 2 0 reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista naquele inciso.

Art. 40 - A parte do imóvel descrita no inciso II do art. 20 reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista naquele inciso.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 674/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 67412003, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que proíbe a comercialização de produtos ópticos na condição
que menciona e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, com
a Emenda n° 1 ao 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° 674/2003
Proíbe a comercialização de produtos ópticos em estabelecimento

não credenciado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica proibida a comercialização de lentes de contato, de

óculos com grau, bem como de óculos de proteção solar com ou sem
grau, em estabelecimento que não seja credenciado para essa
prática.

Art. 2 0 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
seguintes penalidades:
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- apreensão da mercadoria;

II - multa de R$500,00 (quinhentos reais) a R$5.000,00 (cinco mil
reais).

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.174/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.174/2003, de autoria do Deputado Gustavo
Valadares, que regulamenta o tombamento da serra da Piedade, na
forma que dispõe o art. 84, 1°, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, foi aprovado
no 20 turno, na forma do vencido no 10 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica 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°1.174/2003
Define os limites da área de conservação da serra da Piedade,

conforme o art. 84, § 1°, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Em cumprimento ao disposto no § 1° do art. 84 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado,
ficam definidos os limites da área de conservação da serra da
Piedade, descritos graficamente, em coordenadas UTM, nos termos
do Anexo desta lei.

Parágrafo único - As coordenadas a que se refere o "caput" deste
artigo delimitam uma área de 1 .945,SOha (mil novecentos e quarenta e
cinco vírgula cinqüenta hectares) e um perímetro de 30.958,90m
(trinta mil novecentos e cinqüenta e oito vírgula noventa metros).

Art. 20 - Fica o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA-
MG - autorizado a inscrever em seu Livro do Tombo Arqueológico,
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Etnográfico e Paisagístico, previsto no art. 4 0 da Lei ri0 5.775, de
30 de setembro de 1971, e no art. 40, inciso 1, do Decreto n° 14.374,
de 10 de março de 1972, a serra de que trata esta lei, situada nos
Municípios de Caeté e Sabará, observados os limites de que trata o
ali. 1.

Ali. 30 - o responsável pela degradação ambiental da serra da
Piedade, nos limites geográficos estabelecidos nesta lei, obriga-se a
submeter à apreciação do órgão ambiental competente Plano de
Recuperação de Área Degradada e a executá-lo conforme aprovado,
nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo único - O descumprimento do disposto neste artigo sujeita
o infrator a multa de até 10.000 UFEMGs (dez mil Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais), sem prejuízo de outras cominações legais
cabíveis.

Ali. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
ANEXO

(a que se refere o ali. 1° da Lei n° , de de de 2004)
* - O Quadro referente ao Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 26.5.2004.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2004

ATAS

ATA DA 37° REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2° SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 25/5/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1° Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 215/2004
(encaminha o Projeto de Lei n° 1.663/2004), do Governador do Estado
- Ofícios e cartão - 2 8 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 78/2004 -
Projetos de Lei n

o
s 1.664 a 1.676/2004 - Requerimentos n os 2.926 a

2.939/2004 - Requerimentos dos Deputados Domingos Sávio e outros,
Gustavo Valadares, e George Hilton e da Deputada Marília Campos -
Comunicações: Comunicação da Comissão de Participação Popular -
Comunicação não Recebida: Comunicação da Deputada Maria Olívia
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Alberto Bejani,
Sargento Rodrigues e Dilzon Meio - Questões de ordem - 2° Parte
(Ordem do Dia): 1° Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos do Deputado George Hilton e da
Deputada Manha Campos; deferimento - Questões de ordem -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nos 288, 674 e 1.174/2003; aprovação - Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 1.224/2003; aprovação; verificação
de votação; inexistência de quórum para votação e para a continuação
dos trabalhos; anulação da votação - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmoio Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz

Fernando Faria - Adaiclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto
Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Céhio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
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Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h113min, 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.

18 Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dinis Pinheiro, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário, nas funções de 1°-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM N° 215/2004*
Belo Horizonte, 20 de maio de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso que autoriza o Poder
Executivo a reverter imóvel de sua propriedade aos sucessores do
Port írio Furtado de Souza e Elcy Costa de Souza.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado esclareço que o imóvel foi doado
ao Estado por Porfírio Furtado de Souza e sua mulher Elcy Costa de
Souza em 7 de abril de 1967, para construção de um prédio escolar,
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onde funcionou, de 1967 à 14 de janeiro de 1998 a Escola
Estadual "Fazenda Boa Vista".

A Escola foi extinta em 11 de maio de 1998, estando imóvel ocioso.
A reversão do imóvel aos sucessores dos doadores é conveniente e

foi solicitada pela Secretaria de Estado de Educação, vez que não há
mais interesse em sua utilização para atendimento da demanda
escolar.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o anexo projeto de lei.

Atenciosamente,
Clésio Andrade, Governador do Estado em exercício.

PROJETO DE LEI N° 1.663/2004
Autoriza o Poder Executivo a reverter aos sucessores de Porfirio

Furtado de Souza e Elcy Costa de Souza o imóvel que especifica.
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a reverter aos sucessores

de Porfírio Furtado de Souza e Elcy Costa de Souza, o imóvel de
propriedade do Estado de Minas Gerais, constituído pela área de
2.100,00m2 (dois mil e cem metros quadrados), situado em um lugar
denominado Fazenda Boa Vista, Distrito de Faria Lemos, no Município
de Carangola, registrado sob o n° 28.505, livro 3-AN, fls. 127, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carangola.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Darcísio Perondi, Deputado Federal, tecendo considerações
sobre a situação da saúde pública no País e solicitando o apoio dos
parlamentares a essa causa. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Antonio Carlos Galvão, Secretário interino de Políticas de
Desenvolvimento Regional (2) prestando informações relativas ao
Requerimento n° 1.775/2003, e ao requerimento encaminhado por
meio do Ofício n° 3.170/2003/SGM, ambos da Deputada Ana Maria
Resende.

Do Sr. Antonio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento e
Gestão, prestando informações relativas ao Requerimento n°
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2.272/2003, do Deputado Célio Moreira. (- Anexe-se ao
Requerimento n°2.272/2003.)

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário da Saúde e Gestor do SUS-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.009/2003, do
Deputado Fahim Sawan.

Do Sr. Luiz Roberto Nascimento Silva, Secretário da Cultura (3),
agradecendo manifestação de aplauso à Biblioteca Pública Estadual
Luiz de Bessa pelo transcurso de seu cinqüentenário, formulada por
esta Casa a partir de requerimento do Deputado Doutor Viana;
agradecendo voto de congratulações com essa Secretaria por seu
desempenho no primeiro ano do atual Governo, o qual foi formulado
por esta Casa a partir de requerimento do Deputado Leonardo
Moreira; e agradecendo manifestação de aplauso a essa Secretaria
pelo apoio aos Prefeitos dos municípios que integram a Associação
das Cidades Históricas, a qual foi formulada por esta Casa a partir de
requerimento da Comissão de Turismo.

Do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo, encaminhando
cópia de informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, relativa ao Requerimento n° 2.419/2004, do Deputado
Gil Pereira.

Do Sr. José Maria Saraiva, Presidente da Câmara Municipal de
Montes Claros, encaminhando, em atenção a requerimento do
Vereador Rosemberg dos Anjos Medeiros, aprovado por essa Casa,
convite ao Presidente desta Assembléia e à Comissão de Turismo
para participarem de audiência pública destinada a discutir os
métodos de fiscalização da Receita Estadual no comércio dessa
cidade. (- A Comissão de Turismo.)

Dos Srs. Jair Fernandes da Silva e Paulo Ferreira de Carvalho,
respectivamente, Presidente e Vereador da Câmara Municipal de
Campos Altos, encaminhando cópia de moção de aplauso concedida
ao Governador do Estado, em reconhecimento pelas ações do
Governo em favor do repasse dos recursos da CIDE aos Estados e
municípios.

Do Sr. Welber Salvador Zóffoli, Presidente da Câmara Municipal de
Além Paraíba, encaminhando cópia de moção de congratulações aos
Deputados Fábio Avelar, Biel Rocha e Paulo Cesar pela realização de
audiência pública em 30/4/2004, no Município de Leopoldina.

rÀ



1326
Do Sr. João Geraldo de Resende, Presidente da Câmara

Municipal de Barão de Cocais, encaminhando requerimentos de
autoria do Vereador Lúcio Machado do Carmo e outros, e solicitando
as providências cabíveis relativamente a seus conteúdos. (- A
Comissão de Transporte.)

Do Sr. João Geraldo de Resende, Presidente da Câmara Municipal
de Barão de Cocais, encaminhando requerimentos de autoria do
Vereador Lúcio Machado do Carmo e outros, e solicitando as
providências cabíveis relativamente a seus conteúdos. (- A Comissão
de Administração Pública.)

Do Sr. Francisco de Assis Gonçalves, Prefeito Municipal de Pratinha
e Presidente da Associação dos Municípios da Micro Região do
Planalto de Araxá - AMPLA -, solicitando a esta Casa que interceda
junto à Diretoria do Bànco ltaú S.A. com vistas a que sejam tomadas
as providências que menciona. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

Do Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho, Diretor Presidente da
CODEMIG, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.096/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 2.096/2003.)

Do Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho, Diretor Presidente da
CODEMIG, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.115/2003, da Comissão de Transporte. (- Anexe-se ao
Requerimento n°2.115/2003.)

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
DER-MG, prestando informações relativas do Requerimento n°
1.624/2004, da Comissão de Transporte. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 1.624/2004.)

Do Sr. Christian Perillier Schneider, Assessor Especial do Ministro
da Saúde, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.341/2003, da Comissão de Saúde.

Do Sr. José Henrique Paim Fernandes (4) informando a liberação de
recursos financeiros destinados a programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE. (- Distribuídos à Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Teófila Marques dos Santos e Oliveira, Diretora da E. E.
Sinhá Andrade, de Sete Lagoas, solicitando apoio desta Casa à
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criação de uma faculdade pública no referido município.
Do Sr. Edevaldo Alves da Silva, Presidente do UniFMU,

encaminhando cópia da III Carta de São Paulo - Educação -, que
contém as conclusões do seminário "A Reforma Universitária e o
Desenvolvimento Brasileiro". (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

CARTÃO
De Dom José Alberto Moura, Bispo Diocesano de Uberlândia,

agradecendo manifestação de pesar pelo falecimento de sua mãe.
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:

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 7812004
Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado e revoga o § 40 do seu art. 82.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado fica acrescido do seguinte artigo:
"Art. .... - As fundações educacionais de ensino superior que

optaram pela extinção dos vínculos existentes com o poder público
estadual, nos termos do inciso II do § 1 0 do art. 82 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado,
integram o sistema federal de ensino, nos termos da legislação federal
vigente.".

Art. 20 - Fica revogado o § 40 do art. 82 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 30 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, de de 2004.
Ricardo Duarte - Ivair Nogueira - Biel Rocha - Laudelino Augusto -

Adalclever Lopes - Rêmolo Aloise - Ana Maria Resende - Jô Moraes -
Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Leonardo Quintão - Weliton
Prado - Lúcia Pacífico - Dimas Fabiano - Luiz Humberto Carneiro -
Gilberto Abramo - Sebastião Navarro Vieira - Elmiro Nascimento -
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Rogério Correia - Maria Tereza Lara - Padre João - Maria José
Haueisen - Manha Cãmpos - Paulo Piau - Sidinho do Ferrotaco -
Chico Simões - Sebastião Helvécio - André Quintão - Carlos Pimenta -
Gil Pereira.

Justificação: A Lei n° 9.394, de 20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional - LDB - estabelece que os sistemas estaduais
de ensino compreendem, quanto às instituições de ensino superior,
aquelas mantidas pelo poder público estadual ou pelo poder público
municipal. Por outro lado, a Constituição do Estado, promulgada em
1990- anterior, portanto, à LDB -, no inciso II do § l' do ai. 82 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, ao possibilitar às
instituições educacionais de ensino superior instituídas pelo Estado a
opção de extinguir seus vínculos com o poder público estadual,
determinou que permanecessem sob a supervisão pedagógica do
Conselho Estadual de Educação, integrando, portanto, o sistema
estadual de ensino.

A LDB em vigor é lei ordinária, legitimamente elaborada pelo
Congresso Nacional ao longo de anos de exaustivas audiências
públicas, apreciações e votações na Câmara dos Deputados (cinco
anos) e no Senado Federal (três anos). Considerando que a Carta
Magna estabelece como competência privativa da União legislar sobre
diretrizes e bases da educação nacional, os especialistas são
enfáticos ao prelecionar que, embora não possa retroagir seus efeitos,
nenhum regulamento, resolução ou decreto do Poder Executivo
Federal, nem mesmo leis, decretos ou atos estaduais ou municipais
podem exceder os limites da LDB.

Ressalte-se que, em fevereiro de 1996, a Secretaria de Educação
Superior do MEC dirigiu-se à Secretaria da Educação de Minas Gerais
solicitando "as providências necessárias à ação direta de
inconstitucional idade da parte do inciso II, do § 1° do art. 82 do
ADCT", tendo remetido cópia dessa correspondência ao Conselho
Estadual de Educação de Minas Gerais. Não obstante, em 7/3/96,
aquele Conselho aprovou o Parecer n° 258196, que reafirma a
competência do Conselho Estadual para supervisionar as instituições
oriundas das fundações a que se refere a Constituição do Estado.

Assim,	a	Procuradoria-Geral	da	República	argüiu	a
inconstitucional idade contra os arts. 81 e 82 do ADCT da Constituição
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Estadual (ADIN n° 2.501-5). A referida ADIN, ainda não julgada
quanto ao mérito, geróu incertezas para as instituições atingidas por
aqueles artigos. Diante disso, a Assembléia Legislativa achou por bem
aprovar a Emenda n° 55, que deu origem ao § 4 0 do art. 82 do ADCT,
determinando que as fundações educacionais criadas ou autorizadas
por lei estadual ou municipal e existentes na data de promulgação da
Constituição do Estado integrassem o sistema estadual de ensino.

Como se verifica, a contradição entre o texto da Carta Mineira e a
legislação federal persistem. A emenda que ora propomos tem,
portanto, o objetivo de adequar a Constituição do Estado à legislação
federal. Não se pretende, de forma alguma, diminuir a atuação do
Conselho Estadual de Educação. O que se almeja é que as
instituições de ensino superior com a mesma dependência
administrativa submétam-se a tratamento equânime, em especial
quanto à avaliação da qualidade do ensino ministrado.

O Parecer n° CNE/CES 0078/2003, do Conselho Nacional de
Educação, homologado pelo Ministro da Educação em 20/6/2003, que
responde a consulta sobre a competência dos Governos Estaduais no
tocante às instituições , de ensino superior mantidas pela iniciativa
privada, assim estabelece: "os governos estaduais e os ôrgãos
integrantes do sistema estadual de ensino não têm competência legal
para credenciar instituições privadas de ensino superior, nem para
autorizar, reconhecer ou renovar o reconhecimento dos cursos
ministrados pelas referidas instituições".

Finalmente, esclareça-se que a adoção das medidas propostas de
forma alguma prejudicará alunos ou instituições de ensino, uma vez
que os atos praticados pelo Poder Executivo Estadual poderão ser
revalidados pelo Poder Executivo Federal, desde que adequados às
normas do sistema federal de ensino.

Essas as razões para apresentação desta proposta de emenda à
Constituição, para a qual contamos com o apoio dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.664/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores da Rede

Municipal de Educação de Turmalina - ASET -, com sede no Município
de Turmalina.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Servidores da Rede Municipal de Educação de Turmalina - ASET -,
com sede no Município de Turmalina.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 2004.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A Associação dos Servidores da Rede Municipal de

Educação de Turmalina - ASET -, com sede no Município de
Turmalina é uma entidade constituída para fins de estudo,
coordenação, proteção, representação e defesa dos direitos e dos
interesses coletivos e individuais dos servidores da rede pública
municipal de ensino do Município de Turmalina.

Assim, é primordial que ela receba mediante lei o título que a
declare de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 1.665/2004
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Fé e Amor, com sede

no Município de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Fé e

Amor, com sede no Município de Sacramento.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 2004.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Centro Espírita Fé e Amor, com sede no Município

de Sacramento, é uma entidade civil sem fins lucrativos.
O Centro tem como finalidade: propagar e divulgar a mensagem

redentora de Jesus, através da doutrina espírita codificada por Alan
Kardec; prestar assistência espiritual, moral, material e médico-
hospitalar às unidades sociais e assistenciais da entidade; estimular o
atendimento multiprofissional e multidisciplinar, promovendo a
integração, a reabilitação do enfermo do corpo e da alma; promover
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meios de orientação para integrar o necessitado no convívio
familiar e na sociedade; defender os interesses dos portadores de
deficiência, junto ao poder público e à iniciativa privada; estimular e
defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela
entidade, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética
e eficiência.

Assim, diante do exposto, é primordial que esse projeto se
transforme em lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.66612004
Dispõe sobre a exploração e a fiscalização da LOTOMINAS pela

Loteria do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Das Modalidades Lotéricas

Art. 1 - A Loteria do Estado de Minas Gerais - LEMG - poderá
explorar, sem prejuízo de outras modalidades, as seguintes espécies
de loterias:

- LOTOMINAS, que.consiste em sorteios, ao acaso, de números de
um a oitenta e nove, alinhados em cartela, com extrações sucessivas,
até que um ou mais concorrentes atinjam o objetivo previamente
determinado, sendo a premiação feita mediante rateio com pagamento
em moeda corrente ou bens materiais;

II - LOTOMINAS On-Line, que consiste na utilização de terminal
eletrônico munido de vídeo, cilindro ou qualquer outra forma de
demonstração da combinação vencedora, contendo gerador de
números aleatórios, símbolos ou figuras, acionado diretamente pelo
jogador, mediante aposta em dinheiro ou seu equivalente,
proporcionando prêmios em dinheiro;

III - LOTOMINAS Popular, que consiste na realização de sorteios
eventuais, em locais e datas previamente anunciados, mediante
processo de extração aleatória, sem contato humano, podendo
oferecer prêmios exclusivamente em forma de bens ou serviços.

Capítulo II
Do Credenciamento dos Agentes Lotéricos
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Art. 2° - A LEMG explorará as modalidades lotéricas

enumeradas no art. 1° por meio de seus agentes lotéricos, mediante a
observância dos requisitos e das condições constantes na
regulamentação por ato administrativo a ser editado pela autarquia.

Art. 30 - Consideram-se agentes lotéricos:
- as entidades desportivas que requeiram o credenciamento para a

exploração das modalidades lotéricas de que trata esta lei e que
preencham os requisitos e as condições a serem fixadas pela LEMG
por meio de resolução.

II - a pessoa jurídica de direito privado que requeira o
credenciamento para a exploração das modalidades lotéricas de que
trata esta lei e que preencha os requisitos e as condições a serem
fixadas pela LEMG por meio de resolução.

Parágrafo único - A entidade desportiva de que trata o inciso 1
poderá contratar empresa administradora para exploração das
modalidades lotéricas previstas no art. 1°, observada a
regulamentação a que se refere o art. 2 0 desta lei.

Art. 40 - O agente lotérico, ao requerer o credenciamento, recolherá
previamente à LEMG a importância de R$ 2.128,20 (dois mil cento e
vinte e oito reais e vinte centavos), sendo a loteria correspondente a
LOTOMINAS, a LOTOMINAS On-Line e a LOTOMINAS Popular.

Capítulo III
Da Autorização para Funcionamento

Art. 50 - Os agentes lotéricos credenciados somente poderão iniciar
suas atividades após obterem autorização anual de funcionamento
expedida pela LEMG, cuja concessão se condiciona à prévia
verificação do atendimento de todas as normas regulamentares, bem
como ao pagamento das seguintes quantias:

- R$10.641, 00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais), em se
tratando de LOTOMINAS;

II - R$ 21.282,00 (vinte e um mil duzentos e oitenta e dois reais), em
se tratando de LOTOMINAS e de LOTOMINAS On-Line;

III - R$10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais), em se
tratando de LOTOMINAS On-Line explorada em salas especiais;

IV - R$10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais), em se
tratando de LOTOMINAS Popular.

Parágrafo único - Os agentes lotéricos recolherão à LEMG os

rÂ
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valores indicados neste artigo, a título de renovação da
autorização de funcionamento, até o décimo dia útil do segundo mês
de cada ano.

Capítulo IV
Da LOTOMINAS

Art. 60 - Para a realização da LOTOMINAS, sem prejuízo de outras
normas regulamentares, o agente lotérico credenciado obriga-se a:

- criar ambiente especial, com capacidade mínima para duzentos
participantes sentados;

II - funcionar em dias e horários previamente determinados;
III - manter circuito de som e imagem que permita a todos os

participantes perfeita e permanente audiência e visibilidade de cada
procedimento do sorteio;

IV - possuir equipamentos apropriados para a extração dos
números, mediante sistema aleatório, isento de contato humano;

V - possuir equipe de segurança, conforme a Lei n° 7.102, de 20 de
junho de 1983, normatizada pela Portaria n°992, de 25 de outubro de
1995, do Departamento de Polícia Federal.

Art. 70 - A destinação total dos recursos arrecadados em cada
sorteio da LOTOMINAS dar-se-á nos seguintes termos:

- 65% (sessenta e cinco por cento) para premiação bruta, já
incluída a parcela correspondente ao Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF -, a taxas, a tarifas e a quaisquer outros eventuais
incidentes;

II - 7% (sete por cento) da receita bruta para a entidade desportiva,
ou para a LEMG, nesta última hipótese se auferido pela pessoa
jurídica de que trata o inciso II do art. 30 desta lei;

III - 28% (vinte e oito por cento) para custeio das despesas de
administração, operação e divulgação.

§ 1° - Entende-se por receita bruta o valor total proveniente da venda
de cadelas, deduzidos os valores pagos a título de premiação,
impostos, taxas e tarifas incidentes.

§ 21 - O valor a que se refere o inciso II deste artigo não poderá ser
inferior a R$5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinqüenta
centavos) por mês.

Art. 80 - O agente lotérico que explorar a LOTOMINAS recolherá
mensalmente à LEMO o equivalente a 3% (três por cento) da receita

rs
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bruta proveniente da venda das cartelas.

Capítulo 
Da LOTOMINAS On-Line

AI. 90 - Os jogos processados pelos terminais da LOTOMINAS On-
Line assegurarão, em ciclo temporal a ser definido em resolução, o
pagamento de premiação bruta mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) do valor total das apostas de cada terminal.

AI. 10 - As receitas oriundas da LOTOMINAS On-Line serão
destinadas à LEMG e corresponderão aos valores previstos no art. 13
desta lei.

AI. 11 - A autorização para funcionamento de terminal da
LOTOMINAS On-Line, observados os requisitos para a respectiva
habilitação, a ser regulamentada nos termos do art. 2 0 desta lei, será
concedida apenas ao agente lotérico previamente autorizado pela
LEMG.

§ 1° - O terminal da LOTOMINAS On-Line será instalado e operado
em sala especial, clube, hotel ou em sala contígua ou não ao
estabelecimento onde se processe a LOTOMINAS.

§ 2° - Considera-se sala especial o recinto independente da sala de
LOTOMINAS situado em qualquer local do território do Estado, com
capacidade mínima para vinte terminais de LOTOMINAS On-Line.

§ 3° - A sala onde forem instalados os terminais da LOTOMINAS
On-Line destinar-se-á exclusivamente a esse tipo de modalidade,
sendo admissível no mesmo ambiente físico somente serviços de bar
e restaurante.

§ 4° - Fica vedada a exploração de terminal de loteria de
LOTOMINAS On-Line em bares, lanchonete, padaria e demais locais
onde seja permitido o ingresso de menores.

§ 50 - Os clubes e hotéis deverão destinar uma sala especialmente
para a exploração dos terminais de LOTOMINAS On-Line, dentro de
suas dependências, sendo vedados o acesso e a permanência de
menores.

§ 60 - O agente lotérico a que se refere o "capuf' deste artigo fica
obrigado a possuir equipe de segurança, nos termos do inciso V do
art. 60 desta lei.

AI. 12 - Na modalidade LOTOMINAS On-Line poderá ser autorizado
o funcionamento de, no máximo, trezentos terminais por

rs
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estabelecimento.

Art. 13- Os agentes lotéricos credenciados para a LOTOMINAS On-
Line recolherão os seguintes valores para a LEMG:

- R$532,50 (quinhentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos),
anualmente, por terminal da LOTOMINAS On-Line, pelo selo de
controle expedido pela LEMG;

II - R$53,20 (cinqüenta e três reais e vinte centavos), mensalmente,
por terminal da LOTOMINAS On-Line instalado.

Parágrafo único - Somente será permitido o funcionamento de
terminal com o selo de controle expedido pela LEMG.

Capítulo VI
Da LOTOMINAS Popular

Art. 14 - A LEMG poderá firmar convênio com municípios, cabendo-
lhes autorizar e fiscalizar sorteios da LOTOMINAS Popular, bem como
as receitas correspondentes.

Parágrafo único - Os recursos oriundos dos sorteios da
LOTOMINAS Popular serão aplicados no município onde se realizar o
evento, desde que conveniado.

Art. 15 - A premiação em cada sorteio da LOTOMINAS Popular será
representada por bens materiais, cujo valor total corresponderá, no
mínimo, a 25% (vinte e cinco por cento) do valor de face multiplicado
pelas cadelas de série.

Parágrafo único - O sorteio da LOTOMINAS Popular poderá ser feito
mediante processo eletrônico de comprovada segurança e
previamente aprovado pela LEMG.

Capítulo VII
Das Disposições Gerais

Art. 16- Para efeito de recolhimento das taxas anuais instituídas por
esta lei, será observado o princípio da proporcionalidade entre a data
do pagamento para o início da atividade e o ano fiscal.

Art. 17 - Será permitida a exploração de, no máximo, três salas de
loteria de LOTOMINAS por entidade desportiva, respeitada a
circunscrição territorial do município onde se localizar a sede principal
da entidade desportiva.

Art. 18 - As cadelas para operacionalização das loterias serão
confeccionadas pela Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais,
contendo código de barras, ficando condicionada a sua aquisição à



1336
comprovação do repasse financeiro de que tratam o art. 5 0 e o
inciso II do art. 70 destá lei.

Art. 19 - A LEMG manterá um fiscal, em sistema de rodízio, durante
todo o horário de funcionamento do estabelecimento.

Art. 20 - Todas as pessoas que entrarem nas salas de LOTOMINAS
deverão ser identificadas com a apresentação de cédula de identidade
e CPF, fornecendo endereço residencial e outros dados solicitados e
cadastradas em sistema informatizado e interligado à LEMG, à
Secretaria de Defesa Social e ao Ministério Público do Estado de
Minas Gerais.

Art. 21 - Todos os ganhadores receberão seus prêmios após
assinatura de documento/recibo que conterá sua identificação com
cédula de identidade, CPF, endereço residencial e outros dados
solicitados e o valor do prêmio pago e a forma de pagamento.

§ 10 - Se o pagamento for efetuado em cheque, deverá constar do
documento/recibo o número do mesmo, o banco sacado e o emitente.

§ 20 - A relação dos ganhadores devidamente identificados e os
valores dos prêmios pagos deverão ser informados à LEMG, à
Secretaria de Defesa Social, ao Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, à Secretaria de Estado da Fazenda e à Delegacia da Receita
Federal em Minas Gerais, em um prazo máximo de dois dias após a
data do evento.

Art. 22 - As cartelas deverão ser marcadas à mão, sendo proibido o
uso de computadores ou qualquer outro meio eletrônico de marcação.

Art. 23 - Entre os sorteios deverá ser observado um intervalo de dez
minutos para identificação dos ganhadores e pagamento dos prêmios.

AI. 24 - O agente lotérico é responsável pela correta exploração da
modalidade lotérica em que for credenciado, bem como pelos efeitos
dela decorrentes, mesmo que contrate empresa administradora.

§ 1° - A relação jurídica proveniente da exploração das modalidades
lotéricas de que trata esta lei se estabelecerá somente entre a LEMG
e seus agentes lotéricos.

§ 20 - A empresa administradora terá relação jurídica apenas com as
entidades desportivas, quando for o caso, observadas todas as
disposições desta lei, bem como sua regulamentação.

Art. 25 - E expressamente vedada a presença de menores de 18
anos nos recintos onde se realize qualquer das modalidades lotéricas
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previstas nesta lei.

Art. 26 - A LEMG poderá utilizar os recursos técnicos operacionais
de órgão público federal, estadual e municipal e de empresa privada,
nacional ou estrangeira, de ilibada reputação e notória especialização,
para proceder a exame técnico de equipamento, com a finalidade de
assegurar o seu funcionamento regular e adequado.

Art. 27 - Os resultados líquidos obtidos pela LEMG, pela exploração
das modalidades lotéricas previstas nesta lei, serão destinados a
projetos de interesse social relacionados à segurança pública, à saúde
e à promoção humana;

Capítulo VIII
Das Disposições Finais

Art. 28 - A LEMG fiscalizará os agentes lotéricos que explorarem as
modalidades previstas nesta lei, ficando aquele que descumprir
qualquer de suas disposições sujeito às seguintes penalidades
administrativas:

- advertência por escrito;
II - multa;
III - interdição dos equipamentos;
IV - suspensão das atividades;
V - cassação da autorização;
VI - descredenciamento do agente lotérico.
Parágrafo único - A penalidade administrativa será precedida de

notificação ao agente lotérico, para, no prazo de dez dias, apresentar
sua defesa por escrito.

Art. 29 - Não é permitida a instalação e a exploração de qualquer
equipamento eletrônico de jogo além dos previstos nesta lei,
independentemente de sua classificação ou denominação, que utilize
terminal de vídeo, cilindro ou outra forma de demonstração de
combinação vencedora e que acionado pelo apostador mediante
aposta em dinheiro ou equivalente, proporcione ao ganhador prêmio
em dinheiro ou bens.

Art. 30 - Não será concedido credenciamento ao agente lotérico cujo
sócio, acionista, diretor, gerente ou representante tenha antecedentes
criminais.

Parágrafo único - A restrição mencionada no "caput" deste artigo
também se aplica:
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- à sociedade controladora ou coligada a agente lotérico;

II - à empresa administradora, ao fabricante ou ao fornecedor de
terminal de loteria "on-line", bem como às suas controladoras ou
coligadas.

Art. 31 - Compete à LEMG expedir os atos normativos destinados à
regulamentação desta lei.

Capítulo IX
Das Disposições Transitórias

Art. 32 - As entidades desportivas de que trata o inciso 1 do art. 30
desta lei, bem como suas empresas administradoras, adequar-se-ão,
sob pena de descredenciamento, às determinações constantes na
regulamentação desta lei, no prazo de trinta dias contados da data de
sua publicação.

Art. 33 - As entidadés desportivas de que trata o inciso 1 do art. 30,
interessadas em aderir às normas desta lei, deverão, no prazo de
trinta dias a contar da data da publicação da regulamentação desta lei,
encaminhar formalmente, por escrito, sua decisão à LEMG.

Art. 34 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 36 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, maio de 2004.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: E certo que o jogo se incorporou aos hábitos dos

brasileiros e ao nosso ordenamento jurídico há muito tempo, desde os
idos de 1932, quando, por meio do Decreto n° 21.143, criou-se a
primeira Loteria.

Atualmente, a legislação, ainda acanhada, alberga o jogo por meio
de diversos instrumentos legislativos. O projeto em apreço, com muita
propriedade, preocupa-se em estabelecer normas rígidas para seu
controle e sua fiscalização. E, para isso, a LEMG tem estrutura
suficiente para cumprir o estatuído.

Com a aprovação deste projeto e a implantação da LOTOMINAS
teremos um substancial aumento de arrecadação tributária e oferta de
trabalho, além de ser proporcionado fomento ao desporto, à promoção
humana e principalmente à segurança pública, que hoje necessita
muito de recursos para o combate à criminalidade que vem
aumentando dia a dia.

São esses os motivos que nos levam a apresentar este projeto de lei

rÀ
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e esperamos contar com o apoio dos nobres pares à sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.667/2004
Institui a política de desenvolvimento estadual e regional por meio

dos Arranjos Produtivos Locais, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituída a política de desenvolvimento estadual e

regional por meio dos Arranjos Produtivos Locais, visando ao
fortalecimento da economia regional por meio da integração e
complementaridade das cadeias produtivas e da geração de
processos permanentes de cooperação, difusão e inovação.

Art. 2° - São objetivos da política de desenvolvimento estadual e
regional por meio dos Arranjos Produtivos Locais:

- o fortalecimento da atividade produtiva regional com a
complementaridade das cadeias produtivas;

II - a consolidação das pequenas e das médias empresas locais por
meio da cooperação entre empresas e destas com instituições
públicas;

III - a geração de capacidade de inovação, a difusão de
externalidades produtivas e de eficiência coletiva em âmbito regional;

IV - o aumento da agregação de valor na economia mineira, a sua
distribuição ao longo da cadeia produtiva e o reinvestimento produtivo;

V - a elevação e a distribuição eqüitativa da renda e das
oportunidades de trabalho, bem como da qualidade dele.

Art. 30 - Será considerado como Arranjo Produtivo Local a
aglomeração produtiva horizontal de uma cadeia de produção
localizada em uma determinada região ou regiões do Estado a qual
possua com característica principal o vínculo entre as empresas e
instituições públicas e privadas, entre as quais se estabeleçam
sinergias e relações democráticas de cooperação.

Parágrafo único - As aglomerações produtivas que ainda não se
caracterizem como Arranjo Produtivo Local, mas que apresentem as
respectivas potencialidades, com organização e vontade expressa de
seus agentes produtivos, serão objeto de promoção da política

rÀ
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estadual para a sua respectiva consolidação.

Art. 40 - São instrumentos da política de desenvolvimento estadual e
regional por meio dos Arranjos Produtivos Locais:

- a pesquisa, a estatística e a tecnologia;
II - a assistência técnica, a inovação, a cooperação e a promoção;
III - o fomento e o financiamento;
IV - os investimentos em infra-estrutura e logística.
Art. 50 - Cada Arranjo Produtivo Local poderá contar com um centro

gestor de inovação, constituído por uma organização sem fins
lucrativos, que exerça a função de coordenar, orientar, executar e
dinamizar a produção e difusão da inovação em produto, processo,
gestão e comercialização, visando a otimizar o uso das infra-
estruturas técnica, tecnológica, produtiva e de suporte aos segmentos
produtivos.

Parágrafo único - O centro gestor de inovação de cada Arranjo
Produtivo Local deverá ser objeto da cooperação entre os agentes
produtivos empresariais, as organizações de trabalhadores, as
instituições públicas e privadas sem fins lucrativos que ofertem
serviços necessários ao Arranjo Produtivo Local e ao setor
governamental.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Este projeto de lei institui a política de desenvolvimento

estadual e regional por meio dos Arranjos Produtivos Locais. Trata-se
de uma iniciativa que busca complementar conjunto de normas já
apreciado nesta Casa, em outro projeto de lei de nossa autoria, que
resultou na edição da Lei n° 15.028, de 19/1/2004, que estabelece a
política de fomento à economia popular solidária.

Minas Gerais foi pioneiro na implantação dessa política direcionada
ao incremento da economia solidária e agora, com esta iniciativa, tem
a oportunidade de formular políticas para os Arranjos Produtivos
Locais e as Redes de Cooperação, aplicando em território mineiro a
experiência bem-sucedida que alguns países possuem há décadas.
Precisamos conhecer e nos apropriar dessas experiências.

Os Arranjos Produtivos Locais tem por base a formação de laços de
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cooperação entre empresas de pequeno porte que pertencem a
uma mesma cadeia produtiva ou com esta estabelecem algum tipo de
relação. Esse tipo de rede de empresas está necessariamente
localizado em uma mesma região, o que cria vantagens locais
comparativamente às pequenas empresas situadas em outras regiões
onde não se verifica esse tipo de aglomeração. Assim, os Arranjos
Produtivos Locais podem ser compreendidos como "aglomerações
produtivas localizadas em um determinado espaço geográfico que
possuem como característica principal a formação de fortes vínculos
entre as empresas - quer sejam estas produtoras, quer fornecedoras,
quer prestadoras de serviços, quer comercializadoras - e instituições
públicas e privadas, como centros de pesquisa, consultorias,
universidades, centros de formação de recursos humanos, entidades
financiadoras, entre outros".

Na realidade, a adoção de políticas de inserção competitiva das
microempresas, das pequenas e das médias empresas, articuladas
entre si por redes de cooperação, com uma forte atuação do Estado
na administração dos conflitos e na implantação de infra-estrutura e
indução de externalidade implica a ampla mobilização dos agentes
locais e funciona, de certa forma, como necessário contraponto ao
avanço da centralização do capital hegemonizado pelos grandes
grupos econômicos originários dos países desenvolvidos.

Num Arranjo Produtivo Local já organizado e eficiente (sistêmico), os
atores locais podem agir buscando esse objetivo, tentando
compatibilizar as diferenças produtivas e institucionais e estimulando o
compartilhamento das externalidades onde estas são compartilháveis.

Por guardar consonância com as políticas de parceria formuladas
pelo Governo mineiro, e em razão da disposição já anunciada pelo
empresariado de nosso Estado a respeito dos Arranjos Produtivos
Locais, entendemos ser oportuna a aprovação desta proposição, para
dar-se instrumentalidade a essa experiência, que contribuirá
decisivamente para a ampliação da renda local, em decorrência da
geração de emprego e do crescimento da atividade econômica local.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação
desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política
Agropecuária para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Mim
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.668/2004
Dá nova redação ao parágrafo único do ad. 10 da Lei n° 11.403, de

1994, que reorganiza o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O parágrafo único do art. 10 da Lei n° 11.403, de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único - Das receitas provenientes dos incisos V, VI e XI,

SO% (cinqüenta por cento), no mínimo, deverão ser aplicados nas
atividades de conservação no trecho de sistema viário por onde
trafegam os veículos do sistema de transporte público intermunicipal
ou metropolitano originário dos recursos."

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2004.
Irani Barbosa
Justificação: Além do transporte individual e de cargas, fazem uso

do sistema viário de interesse da Região Metropolitana de Belo
Horizonte os veículos dos sistemas de transporte coletivo que estão
sob a responsabilidade das Prefeituras Municipais, do Estado, por
intermédio do DER-MG, que gerencia o sistema intermunicipal e
metropolitano, e ainda os veículos sob responsabilidade da União, por
meio do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte -
DNIT -, cada um gerindo trechos específicos do sistema viário.

O crescimento urbano e amudança da população, que passou a
ocupar áreas periféricas informais, provocou o aumento das
distâncias, do tempo das viagens e do custo dos deslocamentos na
região metropolitana.

A intensificação, mais acelerada na última década, do uso do
automóvel, por sua vez, trouxe sobrecarga ao sistema viário de
interesse metropolitano, com congestionamentos severos e
crescimento do número de acidentes. Apesar do crescimento da frota
de automóveis, o aumento dos custos dos deslocamentos fez com
que os deslocamentos à pé ou por bicicleta sofressem aumento
acentuado, no que se refere à parcela mais pobre da população. Isso,
somado à proliferação do transporte informal, vem causando grandes
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perdas para o transporte regular coletivo.

A conseqüência imediata desse novo padrão de deslocamento da
população é a redução sistemática das viagens por transporte coletivo
público.

Enquanto uma parcela reduzida desfruta de melhores condições de
transporte, consumindo a maior parcela do espaço viário, a maioria
fica cada vez mais limitada no seu direito de deslocamento e
acessibilidade.

O problema da acessibilidade física, provocado pelas tarifas dos
serviços, obrigou a parcela mais pobre da população a restringir o
número e o motivo das suas viagens, privando-a do acesso aos
centros de saúde, educação, trabalho e lazer, agravando, por
conseqüência, o problema da pobreza urbana e da exclusão social.

A redução de investimentos destinados ao sistema viário
metropolitano e a conseqüente falta de manutenção das vias
existentes também está entre as causas do problema. O sistema
viário não tem condições de receber todas essas viagens adicionais.
Há impactos diretos sobre as condições econômicooperacionais dos
sistemas públicos de transporte e na própria qualidade de vida da
população da região metropolitana.

O impacto gerado sobre os sistemas de transporte coletivo urbano
vem aumentando, progressivamente, o curso operacional dos
serviços, em função dos congestionamentos. Isso porque os ônibus
trafegam atualmente com uma velocidade operacional de 12km/h nos
picos, quando o valor desejado deveria ser superior a 24 km/h.

Os investimentos em infra-estrutura viária metropolitana,
necessários para aumentar a velocidade operacional dos ônibus -
faixas e vias exclusivas -, são muito escassos. Por isso, geralmente,
os recursos são canalizados para obras que privilegiam os veículos
privados.

O transporte público, como segmento que disputa espaço viário
disponível nas cidades, vem sofrendo os impactos diretos dessa
deteriorização da fluidez do trânsito, tornando-se mais lento e menos
confiável, perdendo competitividade perante os demais modos e
sofrendo os impactos nos seus cursos operacionais pela redução da
velocidade operacional.

Cria-se, assim, um ciclo vicioso em que o tráfego aumenta, as
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condições operacionais dos serviços de ônibus pioram, os
usuários são estimulados a utilizar modos menos eficientes, como
automóveis e vans, e, com isso, as condições do tráfego na região
metropolitana se deterioram ainda mais.

Por intermédio do projeto de lei em tela, pretende-se assegurar que
as receitas do DER-MG provenientes de multas, indenizações e do
gerenciamento do sistema de transporte coletivo metropolitano sejam
destinadas à aplicação em infra-estrutura de transporte ou em
rodovias vicinais que sirvam ao transporte público metropolitano.

E como resposta à sobrecarga exercida no sistema viário da região
metropolitana, a realização de obras de infra-estrutura, pavimentação
e obras de infra-estrutura em corredores de transporte coletivo da
região metropolitana, nos pontos de embarque e desembarque de
passageiros, incluindo os dispositivos de drenagem, sinalização,
baias, passeios, abrigos e iluminação, reduzirão a exclusão social da
população de baixa renda pelo aperfeiçoamento das condições de
acessibilidade do transporte público, pela redução de seus custos,
pelo aumento da fluidez, da segurança, do tempo de viagem, do
conforto e da confiabilidade.

Diante do exposto, contamos com a anuência dos nobres
parlamentares desta Casa para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.669/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores dos Bairros Planalto e Esperança, com sede no Município
de Nova Módica.

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

Comunitária dos Moradores dos Bairros Planalto e Esperança, com
sede no Município de Nova Módica.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2004.
Jayro Lessa
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros

rÃ.
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Planalto e Esperança, com sede no Município de Nova Módica, é
entidade civil de caráter beneficente. Visa, entre outras coisas,
promover gratuitamente a educação e a saúde da criança e da família,
tendo como prioridade a primeira infância; promover o
desenvolvimento integral da criança, através da busca e construção
de propostas efetivas de proteção da vida individual e coletiva.

Tendo em vista o exposto, conto com o apoio dos nobres pares
desta Casa para aprovarmos esta proposição de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.670/2004
(Ex-Projeto de Lei n°2.387/2002)

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Pára-quedismo
- PARAMIG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Pára-quedismo - PARAMIG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 2004.
Jô Moraes
Justificação: A Federação Mineira de Pára-quedismo - PARAMIO -,

fundada em 25111/69, é uma entidade estadual de administração do
pára-quedismo civil esportivo, sem fins lucrativos, com personalidade
jurídica distinta de seus filiados, e os membros de sua diretoria são
reconhecidamente pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício
de suas funções.

Desde a sua fundação, a PARAMIG vem cumprindo fielmente suas
finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços ao esporte
mineiro. Além disso, compromete-se com todas as iniciativas que
propugnam pelo respeito humano e pela fraternidade entre as
diversas classes sociais, de acordo com seus preceitos estatutários.

Isso posto, a Federação espera, com o titulo de utilidade pública,
ampliar seu atendimento a toda a população, principalmente a
carente, firmando parcerias com órgãos do Estado para atingir esse
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objetivo.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.671/2004
Dispõe sobre a Política Estadual Pró-Universitário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Política Estadual Pró-universitário tem por objetivos:
- incentivar o acesso de jovens carentes ao ensino superior;

II - preparar o jovem que se encontra em situação socioeconômica
desfavorável para melhorar suas condições de competitividade nos
concursos vestibulares das instituições públicas de ensino superior.

Art. 20 - A política de que trata esta lei será implantada em
articulação com as universidades estaduais e com outras entidades de
ensino públicas e privadas, bem como com a sociedade civil
organizada.

Art. 30 - A Política Estadual Pró-Universitário firmará parcerias com
•entidades públicas e privadas que ofereçam cursos preparatórios pré-
vestibulares, por meio de:

- articulação dos setores envolvidos na implementação de cursos
preparatórios para vestibulares;

II - realização do mapeamento das regiões do Estado com menor
índice de ingresso de jovens em condições socioeconômicas
desfavoráveis no ensino superior;

III - autorização para a utilização de espaços físicos do poder público
para que entidades da sociedade civil organizada ofereçam cursos
preparatórios pré-vestibulares para jovens em condição
socioeconômica desfavorável;

IV - realização de parcerias com entidades públicas e privadas e
com a sociedade civil organizada para a criação e implementação de
cursos pré-vestibulares;

V - criação de linhas de financiamento especiais para o investimento
na criação e implantação de cursos pré-vestibulares para jovens em
condições socioeconômicas desfavoráveis.

Art. 40 - Para os fins de aplicação desta lei, considera-se jovem em
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condição socioeconômica desfavorável o indivíduo, de dezesseis
a vinte e nove anos de idade, que concluiu o ensino médio em escolas
da rede pública de ensino e está desempregado.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2004.
Marília Campos
Justificação: Este projeto cria uma política para a juventude carente

do Estado de Minas Gerais, que tem, cada vez mais, dificuldade de
acesso às instituições públicas de ensino superior.

A principal vantagem desta proposta é que a promoção da inclusão
do jovem carente no ensino superior dar-se-á por meio de uma política
permanente de formação da população de baixa renda.

Segundo Porchmann, para se promover a redistribuição da renda no
País, é imprescindível a construção do capital social, que se traduz no
incremento da formação dos jovens das classes sociais menos
favorecidas, inclusive para o fomento da inclusão no mercado de
trabalho dessa faixa populacional. Temos que inverter o quadro da
formação escolar e cultural do Estado, que atualmente é muito
elitizada.

Os Estado membros, segundo os ditames da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei Federal n° 9.394, de 1996), estão
incumbidos de assegurar, com prioridade, o ensino médio. Este
projeto visa, pois, instituir uma política complementar de
fortalecimento do ensino médio, visando promover a igualdade de
condições dos jovens egressos do sistema de ensino estadual nos
concursos pré-vestibulares das instituições públicas de ensino
superior. E obrigação legal do Estado membro criar mecanismos que
garantam essa condição de igualdade aos jovens mineiros.

Solicitamos aos Deputados desta Assembléia Legislativa que
aperfeiçoem a política que propomos no intuito de criar alternativas
viáveis para os jovens de nosso Estado que se encontram em
situação socioeconômica desfavorável.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado George Hilton. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 30312003 nos
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termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.67212004
Estabelece a Política Estadual da Pessoa com Deficiência para o

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei estabelece a Política Estadual da Pessoa com

Deficiência para o Estado de Minas Gerais, consolidando as normas
que asseguram seus direitos individuais e coletivos.

Art. 20 - Considera-se deficiência toda perda ou anormalidade de
estruturas ou funções fisiológicas, psicológicas, neurológicas ou
anatômicas que gerem incapacidade para o desempenho das
atividades da vida diária, agravada pelas condições de exclusão e
vulnerabilidade social a que as pessoas nessa situação estão
submetidas.

Art. 3° - Para os fins desta lei, considera-se:
- deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento das
funções físicas, exceto as deformidades estéticas e as que não
produzem dificuldades para o desempenho dessas funções:

II - deficiência auditiva: perda parcial ou total da acuidade auditiva,
variando de graus e níveis na forma seguinte:

a) de 25 a 40 decibéis - surdez leve:
b) de 41 a 55 decibéis - surdez moderada;
c) de 56 a 70 decibéis - surdez acentuada;
d) de 71 a 90 decibéis - surdez severa;
e) acima de 91 decibéis -surdez profunda:
f) anacusia;
III - deficiência visual: acuidade visual igual ou menor que 20/200 no

melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20°
(tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea de ambas as situações;

IV - deficiência mental: funcionamento intelectual inferior à média,
com limitações associadas a duas ou mais áreas das habilidades
adaptativas como:

a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos bens e dos equipamentos comunitários;
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e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêinicas;
g) lazer;
h ) trabalho;
V - deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
Parágrafo único - Considera-se pessoa com deficiência aquela que

apresenta quaisquer das condições descritas neste artigo, desde que
não seja possível fazer reverter com sucesso o quadro de
vulnerabilidade apresentado, por meio das medidas recuperativas
disponíveis, mesmo quando lhe faltar acesso a essas medidas.

Art. 40 - São objetivos da Política Estadual da Pessoa com
Deficiência:

- assegurar o pleno exercício da cidadania, garantindo direitos
individuais e coletivos e combatendo o preconceito e a
marginalização;

II - proporcionar o acesso à informação e à convivência e a inclusão
social;

III - assegurar o acesso da pessoa com deficiência a iniciativas
governamentais e serviços públicos fundamentais nas áreas de
educação, saúde, trabalho, edificação pública, transporte, habitação,
cultura, esporte e lazer, com atendimento de suas necessidades
especiais;

IV - promover medidas que visem à qualificação profissional e à
criação de empregos e que privilegiem atividades econômicas com
absorção de mão-de-obra de pessoas com deficiência, criando
oportunidades de habilitação, reabilitação, formação profissional e
inserção no mundo do trabalho;

V - estabelecer programas de prevenção de deficiência e eliminação
de suas causas;

VI - articular órgãos públicos, entidades privadas e organismos
internacionais para a implementação desta política;

VII - viabilizar a participação de pessoas com deficiência na
implementação desta Política, por intermédio de suas entidades
representativas;

VIII - garantir o efetivo atendimento às pessoas com deficiência, sem
cunho de protecionismo.

Art. 50 - Fica instituído o Dia Estadual de Luta das Pessoas com
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Deficiência, a ser celebrado no dia 21 de setembro, quando serão
promovidas atividades que contribuam para conscientização das
necessidades das pessoas com deficiência e de sua inclusão na
sociedade.

Art. 60 - As edificações e os espaços públicos de órgãos e entidades
das administrações públicas direta e indireta de qualquer dos Poderes
do Estado deverão adequar-se, no prazo máximo de três anos a
contar da vigência desta lei, às normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT - que tratam sobre acessibilidade.

Parágrafo único - As rampas, quando utilizadas, deverão apresentar
declividade máxima de 8,330 .

Art. 70 - Os órgãos e as entidades públicas deverão reservar e
sinalizar no mínimo 1% (um por cento) de suas vagas para
estacionamento e parada de veículos que transportam pessoas com
mobilidade reduzida, garantida pelo menos uma vaga, quando não se
possa, pelo percentual apresentado, obter-se número inteiro.

Art. 80 - A construção, a ampliação ou a reforma de edifícios do
poder público e privados destinados ao serviço de uso coletivo
deverão ser executadas de modo a que sejam ou se tornem
acessíveis às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

§ 1° - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, na
construção, na ampliação ou na reforma de edifícios do poder público
e de edifícios privados destinados ao serviço de uso coletivo, deverão
ser observados os seguintes requisitos de acessibilidade:

- reserva de vagas de estacionamento de veículos para uso de
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, próximas ao acesso à
edificação com largura mínima de 3,50m (três metros e cinqüenta
centímetros), na seguinte proporção em relação ao número mínimo de
vagas exigido:

a) até cem vagas, uma por vinte e cinco, ou fração;
b) de cento e uma a trezentas vagas, quatro pelas cem primeiras,

acrescidas de uma para cada cinqüenta excedentes;
c) acima de trezentas vagas, oito pelas trezentas primeiras,

acrescidas de uma para cada cem excedentes;
II - pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá

estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou
dificultem a acessibilidade da pessoa com deficiência e mobilidade
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reduzida;

III - pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e
verticalmente as dependências e os serviços dos edifícios, entre si e
com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que
trata esta lei;

IV - os edifícios deverão dispor no mínimo de um banheiro acessível
por pavimento, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de
maneira a que possam ser utilizados por pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida;

V - as informações disponíveis nas portas de acesso e nas demais
dependências deverão ser disponibilizadas por legenda em braille;

VI - os elevadores terão suas portas de entrada e botões internos e
externos marcados em braille, com os números dos respectivos
andares e com informações sonoras em "viva voz", atendidos aos
seguintes requisitos mínimos de acessibilidade:

a) percurso acessível que ligue as unidades privativas com o exterior
e com as dependências de uso comum;

b) cabine de elevador e respectiva porta de entrada acessíveis às
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;

Art. 9° - Fica assegurado às pessoas cegas e com baixa visão
acompanhadas de cães-guias o ingresso e a permanência em
qualquer local de propriedade de órgãos e entidades das
administrações públicas direta e indireta de qualquer dos Poderes do
Estado, sem discriminação quanto ao uso de entrada, elevador
principal ou de serviço.

§ 1° - O cão-guia deverá portar identificação, e a pessoa cega ou
com baixa visão deverá apresentar, quando solicitado, o comprovante
de habilitação e de sanidade do animal, expedido por órgão ou
instituição credenciados.

§ 2° - Será considerada violação dos direitos humanos a restrição do
acesso de pessoas cegas ou com baixa visão aos locais a que outras
pessoas têm direito ou permissão de acesso, sendo passível de
interdição o estabelecimento.

Art. 10 - Os equipamentos de informática das administrações
públicas direta e indireta dos Poderes do Estado deverão ser
adaptados com programas especiais, ampliadores de tela,
sintetizadores de voz, impressoras e conversores braille,

WiL
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especialmente nas escolas e nas bibliotecas públicas

Art. 11 - O poder público deverá respeitar as normas e regras de
acessibilidade para criação e manutenção de páginas eletrônicas que
possibilitem a navegação, utilização de serviços, acesso às
informações e gráficos na Internet, tendo em vista os usuários cegos
ou com outras deficiências que demandem recursos especiais.

Art. 12 - Os veículos de transporte coletivo intermunicipal, quando de
sua substituição, deverão obedecer aos seguintes critérios:

- ônibus com acesso em nível sem degraus, como piso baixo,
elevador ou qualquer outro meio que permita o embarque e o
desembarque com autonomia e segurança:

II - reserva de lugares para cadeira de rodas e de assentos para
pessoas com mobilidade reduzida.

Art. 13 - Fica instituída a gratuidade para pessoas com deficiência,
no Serviço Público de Transporte Coletivo Intermunicipal de
Passageiros no Estado de Minas Gerais.

§ 1° - O benefício será utilizado como um dos instrumentos da
política estadual de inclusão das pessoas com deficiência.

§ 2° - Os recursos serão provenientes do usuário pagante, da receita
oriunda da arrecadação líquida da publicidade nos veículos utilizados
no serviço de que trata o "caput" deste artigo e de outras fontes de
custeio que venham a ser instituídas.

§ 30 - As categorias beneficiadas e as condições para obtenção e
utilização da gratuidade no serviço de que trata o "caput" deste artigo,
incluída a extensão do benefício ao acompanhante, serão definidas
em decreto, a partir de critérios elaborados por Comissão Técnica,
presidida pelo Conselho Estadual da Pessoa Portadora de Deficiência
e formada por:

- cinco representantes das pessoas com deficiência, sendo:
a) um representante das pessoas com deficiência auditiva:
b) um representante das pessoas com deficiência física;
c) um representante das pessoas com deficiência mental;
d) um representante das pessoas com deficiência visual;
e) um representante dos prestadores de serviço;
II - cinco representantes do Executivo Estadual, sendo:
a) dois representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social e Esportes;
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b) um representante da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana;
c) um representante da Secretaria de Estado da Educação;
e) um da Secretaria de Estado da Saúde;
f) um representante do DER-MG.
§ 4° - Até que seja editado o decreto regulamentador, a concessão

do benefício de que trata o "caput" deste artigo será baseada em
portarias do DER-MG.

§ 5° - A Comissão Técnica de que trata o § 3 0 deverá ser constituída
no prazo máximo de trinta dias contados da publicação desta lei.

Art. 14 - O poder público estimulará a formação de profissionais
especializados em transcrição para o sistema braille e intérpretes da
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS -, priorizando os servidores
estaduais.

Parágrafo único - O poder público deverá assegurar o conhecimento
e a difusão da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - e do sistema
braille, bem como a provisão de recursos tecnológicos e de
equipamentos que favoreçam o atendimento às necessidades
educacionais específicas de alunos com deficiências sensoriais,
motoras ou múltiplas, nas escolas públicas estaduais.

Art. 15 - Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens
gerados no Estado adotarão medidas técnicas para permitir o uso de
sinais e demais opções técnicas, visando a garantir às pessoas
surdas o acesso à informação.

Art. 16 - O poder público, por meio dos organismos de apoio à
pesquisa e das agências de financiamento, fomentará programas com
as seguintes finalidades:

- promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e à
prevenção de deficiência;

II - desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas
técnicas para a pessoa com deficiência;

III - especialização de recursos humanos em acessibilidade e
comunicação.

Art. 17 - As administrações públicas direta e indireta destinarão,
anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e
supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios
públicos de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua
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administração ou uso.

Parágrafo único - A implementação das medidas referidas no "capuf'
deste artigo deverá ser iniciada partir do primeiro ano da vigência
desta lei.

Art. 18 - O poder público promoverá campanhas informativas e
educativas dirigidas à população em geral, com a finalidade de
conscientizá-la e sensibilizá-la quanto à acessibilidade e à integração
social da pessoa com deficiência.

Art. 19 - As disposições desta lei aplicam-se aos edifícios ou aos
imóveis declarados de valor histórico-cultural, desde que as
modificações necessárias observem a legislação pertinente.

Art. 20 - O órgão ou a entidade responsável pela política
habitacional do Estado deverá reservar para pessoas com deficiência
permanente 10% de suas unidades estaduais, originárias de
programas desenvolvidos e financiados pelo poder público estadual
ou que contenham recursos orçamentários do Estado, em parcerias
com outras fontes, seja federal, seja municipal, seja organizações não
governamentais.

Art. 21 - Os órgãos e as entidades das administrações públicas
estaduais direta e indireta responsáveis pela saúde deverão dispensar
tratamento prioritário eadequado sem prejuízo de outras, às seguintes
medidas:

- promoção de ações preventivas, de detecção precoce e de
tratamento das doenças causadoras de deficiências e outras
potencialmente incapacitantes;

II - desenvolvimento de programas especiais de prevenção de
acidentes domésticos, de trabalho, de trânsito e outros, bem como o
desenvolvimento de programas para tratamento adequado aos
acidentados;

III - implantação e implementação no Sistema único de Saúde -
SUS - de redes de serviços regionalizados, descentralizados e
hierarquizados em crescentes níveis de complexidade, voltadas ao
atendimento à saúde, à habilitação e à reabilitação das pessoas com
deficiência, de forma articulada entre as políticas sociais e em caráter
intersetorial;

IV - garantia de acesso das pessoas com deficiência aos
estabelecimentos de saúde, públicos e privados ou filantrópicos, e de

rs



2355
adequado tratamento, conforme normas técnicas e condutas
apropriadas;

V - garantia de atendimento domiciliar de saúde à pessoa com
deficiência não internada e impossibilitada de acesso a unidade de
atendimento;

VI - investimento na formação e na atuação de agentes comunitários
e nas equipes de saúde da família, baseado em pesquisa da
realidade, visando à disseminação de práticas e estratégias de
reabilitação referenciada na comunidade.

§ 1° - Para efeito dessa lei, prevenção compreende as ações e
medidas orientadas a evitar as causas das deficiências, bem como
sua progressão ou derivação por outras incapacidades.

§ 20 - A deficiência deve ser diagnosticada e caracterizada por
equipe interdisciplinar de saúde para fins de concessão de benefícios
e serviços.

§ 30 - As ações referidas neste artigo serão executadas por
instituições públicas, assim como rede conveniada e contratada,
devidamente credenciada pelo Sistema único de Saúde - SUS.

Art. 22 - E beneficiária do processo de habilitação e reabilitação a
pessoa que apresenta deficiência, qualquer que seja sua natureza,
agente causal ou grau de severidade.

§ 1° - Entende-se por habilitação o processo global e contínuo de
duração ilimitada, com o objetivo de proporcionar às pessoas com
deficiência, através de ações intersetoriais, o alcance de níveis de
desenvolvimento pessoal necessário à uma vida socialmente
participativa ou produtiva.

§ 2° - Considera-se reabilitação o processo com reavaliação
periódica, desde que necessária, destinado a permitir que a pessoa
com deficiência alcance o nível funcional - físico, mental e sensorial -
no seu contexto social, com independência, autonomia e melhoria da
qualidade de vida.

Art. 23 - Incluem-se na assistência integral à saúde da pessoa com
deficiência, a concessão de próteses, ôrteses, inclusive bolsas
coletoras e materiais auxiliares e a utilização de outros recursos
necessários à sua habilitação e reabilitação.

Art. 24 - A Política de Assistência Social tem por objetivos, entre
outros, a elaboração e a execução de programas e projetos, a
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prestação de serviços e a concessão de benefícios voltados para
a proteção, a habilitação, a reabilitação da pessoa com deficiência, a
promoção de sua inclusão na vida comunitária e no mundo do
trabalho, bem como a dos membros de sua família.

Art. 25 - O atendimento da Política de Assistência Social às pessoas
com deficiência e a seus familiares reger-se-à pelos seguintes
princípios e diretrizes:

- respeito à dignidade do cidadão, sua autonomia, sua diferença e
potencialidade e seus direitos a benefícios e serviços de qualidade,
bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer
comprovação vexatória de necessidades;

II - igualdade de direito de atendimento sem nenhuma discriminação;
III - informação ampla dos serviços e dos benefícios, dos programas

• dos projetos, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público
• critérios para sua concessão.

IV - implantação e implementação de uma rede de atendimento que
garanta as condições necessárias à inclusão da pessoa com
deficiência;

V - garantia de ações básicas centradas nas necessidades e nas
potencialidades das pessoas com deficiência;

VI - primazia da responsabilidade do Executivo na condução da
Política;

VII - organização das ações básicas de forma intersetorial e
descentralizada.

Parágrafo único - As ações básicas estarão integradas na Política
Pública de Assistência Social e submetidas ao controle do Consélho
Estadual de Assistência Social e do Conselho Estadual de Pessoa
Portadora de Deficiência.

Art. 26 - Constitui-se campo de ação da Assistência Social:
- promoção de acesso à rede de atendimento e garantia de

equiparação de oportunidades no mundo do trabalho;
II - provisão de benefícios, serviços, programas e projetos para

suprir necessidades básicas;
III - normatização, fiscalização e controle da prestação de serviços

assistenciais;
IV - qualificação de recursos humanos no atendimento às pessoas

com deficiência;
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V - garantia de acolhimento em moradias temporárias e, no caso

de crianças, com observância do Estatuto da Criança e do
Adolescente;

VI - promoção e incentivo de campanhas e projetos educativos de
valorização das potencialidades das pessoas com deficiência, de
combate ao preconceito e à discriminação, de forma intersetorial;

VII - garantia de condições efetivas para habilitação e reabilitação
social da pessoa com deficiência.

Art. 27 - As ações no âmbito da Assistência Social visarão
prioritariamente às crianças e aos adolescentes, assegurando a
participação de sua família;

Art. 28 - Consideram-se responsabilidades da Assistência Social as
seguintes ações básicas:

- apoio, informação, orientação e encaminhamento;
II - requerimento de Benefício de Prestação Continuada e eventuais,

buscando a inclusão social do beneficiário em programas de
habilitação e reabilitação;

III - desenvolvimento de serviços, programas e projetos de proteção
especial à pessoa com deficiência em situação de abandono ou sem
referência familiar;

IV - garantir a formação continuada dos prestadores de serviços,
tendo em vista a inclusão social;

V - criar alternativas de qualificação profissional, garantindo a
equiparação de oportunidades no mundo do trabalho;

VI - assegurar o acompanhamento às famílias de pessoas com
deficiência beneficiárias da Política Estadual de Assistência Social.

Art. 29 - Fica assegurada, no Sistema Estadual de Ensino, a
inclusão escolar de crianças, jovens e adultos portadores de
deficiência, em todos os níveis e modalidades de ensino, garantindo-
lhes o acesso, a permanência e uma educação de qualidade.

Parágrafo único - A matrícula desses educandos será efetivada de
acordo com a região de moradia, observando-se os parâmetros e
critérios do cadastro geral do Estado.

Art. 30 - O atendimento educacional especializado dar-se-á,
prioritariamente, no âmbito da rede pública e, de forma complementar,
por meio de convênios de cooperação ou contratos, conforme
legislação vigente.
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Art. 31 - Fica assegurada a consecução de medidas e ações

que possibilitem a formação continuada em serviço dos educadores
da rede pública estadual, tendo em vista o atendimento das
necessidades educacionais especiais dos alunos.

Art. 32 - Nos concursos públicos, ficam reservados às pessoas com
deficiência 10% (dez por cento) dos cargos e dos empregos públicos
de provimento efetivo do quadro de pessoal das administrações direta
e indireta do Estado.

§ 1°- Sempre que a aplicação do percentual de que trata este artigo
resultar em números fracionários, arredondar-se-á a fração igual ou
superior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro subseqüente e a
fração inferior 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro anterior.

§ 20 - Quando da convocação dos concursados, sempre que for
atingida a fração das vagas reservadas previstas no § 1° desse artigo,
convocar-se-á, imediatamente, a pessoa com deficiência, conforme
classificação.

§ 30 - Os órgãos responsáveis pela realização de concurso ou
processos seletivos, deverão viabilizar mecanismos e opções de
aplicação das provas, em condições diferenciadas com as
necessidades específicas dos candidatos com deficiência, bem como
deverão garantir a sua acessibilidade ao local.

§ 40 - Se o número de candidatos com deficiência aprovados for
inferior ao das vagas a eles reservadas, devem as remanescentes ser
ocupadas pelos demais candidatos, obedecida a ordem de
classificação.

Ad. 33 - Compete ao poder público estadual criar, manter e
implementar serviços de habilitação e reabilitação profissionais, bem
como apoiar iniciativas de órgãos não governamentais, que visem à
qualificação profissional e à inserção produtiva de pessoas com
deficiência no mundo do trabalho.

Parágrafo único - Entende-se por habilitação e reabilitação
profissional, o processo orientado a possibilitar que a pessoa com
deficiência, a partir de identificação de suas potencialidades
laborativas, adquira o nível de desenvolvimento profissional que o
capacite para o ingresso e o reingresso no mundo do trabalho e a
participação na vida comunitária.

Art. 34 - A política estadual de inclusão da pessoa com deficiência
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no mundo do trabalho será implementada por meio das seguintes
medidas:

- reserva de 10% (dez por cento) das vagas para pessoas com
deficiência nas licitações para comércio em logradouros públicos,
concessões e permissões de serviço, respeitada a legislação
pertinente, desde que a deficiência seja compatível com a natureza da
atividade a ser prestada;

II - intermediação para inclusão da pessoa com deficiência no
mundo do trabalho, através da adoção de procedimentos e apoios
específicos;

III - fomento da ação de grupos, mediante trabalho em regime de
economia familiar ou comunitária.

Art. 35 - Os órgãos e as entidades das administrações públicas
estaduais direta e indireta responsáveis pela cultura, pelo desporto,
pelo turismo e pelo lazer dispensarão tratamento prioritário e
adequado ao objeto desta lei, com vistas a viabilizar, sem prejuízo de
outras, as seguintes medidas:

- promover o acesso de pessoa com deficiência aos meios de
comunicação social;

II - criar incentivos para o exercício de atividades criativas, mediante:
a) participação da pessoa com deficiência em concurso de prêmios

no campo das artes e das letras,
b) exposição, publicações e representações artísticas de pessoa

com deficiência;
III - incentivar as práticas desportivas formal e não-formal, como

direito de cada um, e o lazer como forma de promoção social;
IV - estimular meios que facilitem o exercício de atividades

desportivas para pessoa com deficiência e suas entidades
representativas;

V - assegurar a acessibilidade às instalações desportivas dos
estabelecimentos de ensino;

VI - promover a inclusão de atividades desportivas para pessoa com
deficiência na prática da educação física, ministrada nas instituições
de ensino públicas;

VII - apoiar e promover a publicação e o uso de guias de turismo
com informações adequadas à pessoa com deficiência;

VIII - estimular a ampliação do turismo à pessoa com deficiência ou



1360
com modalidade reduzida, mediante a oferta de instalações
hoteleiras acessíveis e de serviços adaptados de transporte.

Art. 36 - Os recursos destinados à cultura financiarão, entre outras
ações, a produção e a difusão artístico-cultural da pessoa com
deficiência.

Parágrafo único - Os projetos culturais financiados com recursos
oriundos de programas especiais de incentivo à cultura deverão
facilitar o livre acesso da pessoa com deficiência, de modo a
possibilitar-lhe o pleno exercício dos seus direitos culturais.

Art. 37 - Compete à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes o gerenciamento dos programas e eventos
destinados às pessoas com deficiência, inclusive a promoção de
torneios periódicos inter-regionais.

Art. 38 - O Poder Executivo poderá conceder incentivo a empresa
privada que se dispuser a contribuir para a adaptação de praças e a
promoção de programas e eventos esportivos voltados para a pessoa
portadora de deficiência.

Art. 39 - O poder público estadual incentivará as entidades
representativas de pessoas com deficiência a manter prioritariamente
programas que favoreçam o desenvolvimento de seus associados,
nas áreas de habilitação e reabilitação, inclusão social, qualificação
profissional, e atuem na defesa de seus direitos.

Art. 40 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
para o atendimento de despesa decorrente da aplicação desta lei.

Art. 41 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber,
no prazo de noventa dias contados da sua publicação.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 43 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de maio de 2004.
Maria Tereza Lara
Justificação: O presente projeto de lei visa a estabelecer a política

da pessoa com deficiência para o Estado de Minas Gerais. Esta
proposta foi construída com várias entidades que representam as
pessoas com deficiência no Estado, por meio de várias discussões e
fóruns específicos, com destaque para o Sr. Márcio José Ferreira,
Coordenador da Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
Portadora de Deficiência de Belo Horizonte, representante do Fórum
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Pró-Trabalho de Pessoas Portadoras de Deficiência, tendo
trabalhado por sete anos à frente da Coordenadoria de Apoio à
Pessoa Portadora de Deficiência em Betim - CAAPD -, entre outras
atribuições, sempre em defesa da inclusão social dos deficientes
mineiros.

Este projeto não tem em definitivo a pretensão de esgotar as
discussões. Pretendemos aprimorá-lo com a contribuição de cada
Deputado e Deputada desta Casa Legislativa, bem como com a
contribuição de outras entidades que representam as pessoas com
deficiência que não foram contempladas durante o processo de
discussão e elaboração deste projeto de lei, mas que certamente
trarão suas contribuições quando da tramitação do projeto nesta
Assembléia, motivo pelo qual contamos com o apoio e o voto dos
nobres colegas parlamentares na discussão e na aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.673/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Macaúbas, com sede no Município de Muzambinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Macaúbas, com sede no Município de
Muzambinho.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2004.
Miguel Martini
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Macaúbas, com

sede no Município de Muzambinho, é uma sociedade civil, beneficente
e sem fins lucrativos. Funcionando há mais de dois anos, vem
prestando inestimáveis serviços à comunidade carente do Bairro
Macaúbas, onde tem atuado para construir, em regime de mutirão,
casas para famílias sem recursos, visando à melhoria da qualidade de
vida dos moradores e à redução das desigualdades sociais.

Por esse relevante trabalho, esperamos a anuência dos nobres
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colegas ao título declaratório que se pretende outorgar-lhe por
meio da proposição ora apresentada.

- 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° 1.674/2004
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário da Ponte Preta, com sede no Município de Muzambinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário da Ponte Preta, com sede no Município
de Muzambinho.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2004..
Miguel Martini
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Ponte

Preta presta relevantes serviços às pessoas carentes da região onde
se situa, combatendo a tome e a pobreza. Visa, também, a promover
atividades esportivas e culturais, incentivando a solidariedade e a
integração entre os moradores. No campo da assistência social,
acolhe os menos favorecidos, adolescentes e idosos.

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

Pelas razões apresentadas, esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.675/2004
Declara de utilidade pública a Tenda de Umbanda Pai Xangô, de

Uberaba, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Tenda de Umbanda

Pai Xangô, de Uberaba, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 19 de maio de 2004.
Paulo Piau
Justificação: A Tenda de Umbanda Pai Xangô, de Uberaba, é uma

entidade sem fins lucrativos fundada em 16/5/88, que objetiva estudar
e pôr em prática os ensinos da umbanda espiritualista, com a
finalidade do aprimoramento físico, mental, moral e espiritual de seus
adeptos, baseados em obras de diversos autores umbandistas de
renome, difundindo-os por meios lícitos do trabalho e das
propagandas verbal e escrita.

A prática da assistência moral e espiritual dos ensinos da umbanda
ocorrem através de reuniões doutrinárias públicas, para leitura e
comentário das obras básicas da umbanda.

A prática assistencial de arrecadação de donativos pelos membros
da entidade, sendo distribuídos através de sindicância à comunidade
local, faz parte de programa integrante das ações de amparo social
realizado pela entidade.

São realizadas reuniões de cura para enfermos, obsediados por
influências maléficas e consideradas anormais, aplicando os métodos
de trabalhos de umbanda pela manifestação mediúnica de entidades
espirituais de progressos comprovados e pela técnica de cura, sendo
eles realizados pelos médiuns curadores desenvolvidos, psicofônicos
e inspirados.

Reuniões comemorativas da fundação do templo e outras afins à
doutrina umbandista ocorrem com certa regularidade.

Sendo uma entidade que vêm realizando um importante trabalho na
comunidade uberabense, e por apresentar todos os requisitos legais
dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.676/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais

Pinheirense - APRP -, com sede no Município de João Pinheiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores Rurais Pinheirense - APRP -, com sede no Município de

ri



364
João Pinheiro.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 2004.
Paulo Piau
Justificação: A Associação dos Produtores Rurais Pinheirense,

também designada pela sigla APRP, é uma entidade civil sem fins
lucrativos, constituída em 9/8/2000, que tem por finalidade proteger os
direitos individuais e coletivos dos seus associados, junto as
repartições públicas, federais, estaduais e municipais, Bancos e
outras instituições financeiras, industriais de laticínios e derivados de
leite em geral, frigoríficos e estabelecimentos afins.

A entidade tem por objetivo a busca junto aos poderes constituídos
de incentivos para à produção agropecuária e industrial para a
melhoria das condições da atividade produtiva de seus associados.

Desenvolver programas de orientação da atividade agropecuária em
geral, junto a instituições da área, para desenvolver o melhor da terra,
no que se refere a pastagens e produção de alimentação animal,
melhoria do plantei, comercialização de produtos de atividade rural,
está entre as finalidades da APRP. A entidade procura, ainda, detectar
e sanear problemas e carências do setor, tendo como mecanismos
para buscar esse objetivo a promoção de palestras e cursos sobre a
atividade, a fim de colocar seus associados a par de novidades
tecnológicas e melhorias de produtividade.

A Associação dos Produtores Rurais Pinheirense tem como meta
adquirir e repassar aos associados bens de produção e insumos
necessários ao desenvolvimento de suas atividades, além de fomentar
o desenvolvimento do agronegócio na região.

Sendo uma Associação que vem realizando um importante trabalho
na comunidade rural e na sociedade de João Pinheiro e por
apresentar todos os requisitos legais dispostos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto
apresentado.

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

REQUERIMENTOS
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N° 2.926/2004, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando

seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
concessão do título de Cidadão Honorário de Minas Gerais ao Sr.
Cledorvino Bellini, Superintendente da Fiat Automóveis. (- A Comissão
de Turismo.)

N° 2.927/2004, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à realização de
parceria entre o Governo do Estado e o Grupo Britadora Pedreira
Santo Antônio para a realização de melhorias na estrada que
menciona. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.928/2004, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Divinópolis pelo transcurso de seu 920 aniversário. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 2.929/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada moção de pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Duarte,
ocorrido em 19/5/2004. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.930/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada moção de pesar pelo falecimento do Sr. Paulo Neves de
Carvalho, ocorrido em 23/5/2004.

N° 2.931/2004, do. Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso ao Teatro
Alterosa pelas comemorações dos 11 anos de sua fundação. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 2.932/2004, do Deputado Gil Pereira, pleiteando sejam
solicitadas ao Secretário de Desenvolvimento Econômico informações
sobre a possibilidade de inclusão da região do Norte de Minas nos
serviços de distribuição de gás canalizado. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.933/2004, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com
vistas à criação e à instalação da 3a Vara na Comarca de Carangola.
(- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.93412004, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando
sejam solicitadas ao Secretário da Fazenda informações sobre a
relação das agências bancárias do BEMGE fechadas em 2004 e
sobre aquelas com probabilidade de fechamento. (- A Mesa da
Assembléia.)
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N° 2.93512004, da Deputada Maria Tereza Lara e outros,

solicitando seja enviada aos Presidentes da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal manifestação de repúdio ao Projeto de Lei n°
284/2003, do Senador César Borges. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N° 2.936/2004, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social para que dê
prioridade ao exame dos projetos em anexo, referentes à utilização de
parte dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública
destinado a Minas Gerais.

N° 2.937/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça do Estado cópia das
notas taquigráficas de reunião extraordinária desta Comissão, para
que sejam tomadas providências relacionadas ao seu conteúdo.

N° 2.93812004, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Turismo para que providencie os estudos
necessários com vistas à inclusão do Município de Pitangui no
Programa Estrada Real e em toda divulgação de cidades turísticas do
Estado.

N° 2.939/2004, da Comissão de Turismo, solicitando seja
encaminhada cópia das notas taquigráficas de audiência pública desta
Comissão à Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA -, com vistas a que atente para as críticas e as sugestões
apresentadas na audiência e a que repasse a referida cópia ao órgão
regulador do setor de substâncias neurotóxicas.

Do Deputado Domingos Sávio e outros, solicitando seja instalada
Frente Parlamentar de Apoio à Cultura Mineira. (- A Mesa da
Assembléia.)

Do Deputado Gustavo Valadares, solicitando seja anexada ao
Projeto de Lei n° 1.174/2003 a planta de localização da demarcação
de que trata o referido projeto. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.17412003.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
George Hilton e da Deputada Marília Campos.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Participação Popular.
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Comunicação não Recebida

- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:
COMUNICAÇÃO

Da Deputada Maria Olívia, dando ciência à Casa do falecimento da
Sra. Alice Maria da Cruz Mendes, ocorrido em 18/5/2004, em Juiz de
Fora. (- Idêntica comunicação foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Sebastião Helvécio.)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
• Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, amigos das galerias, serei breve. O assunto que abordarei
é tão claro que não há o que se discutir. Alguém precisa avisar a esta
Casa que estamos na era da democracia - graças a Deus, estamos
livres da ditadura - e que a população não gosta de ser enganada.
Ninguém gosta de se sentir ator, que representa em teatro.

Embora esteja aqui há quase sete anos, não entendo o que está
ocorrendo. Os funcionários do meu gabinete comprometeram parte do
dinheiro da tal URV. De repente, não receberão? Trata-se de
pirracinha? O que está havendo? Virou festa? Posso falar, com a
cabeça erguida, porque a minha região de votos, Juiz de Fora, é
concentrada, e a maioria das pessoas que nos assistem das galerias
não vota nessa cidade. Refiro-me a funcionários, inclusive os do meu
gabinete, que compraram um carrinho mais humilde para pagar
mensalmente. Mas como pagarão? Receber a URV é direito deles;
aliás, os outros Poderes já estão efetuando o pagamento.

Gostaria que o nosso Presidente, de quem gosto muito, estivesse
presente para lhe falar que isso está errado. Tenho a certeza de que
ele entenderá, pois não há nada que o impeça de pagar a URV. Que
pirraça é essa?! Isso não existe. Não faz sentido. Entenderei a
situação na hora em que um jurista me mostrar, tecnicamente, dentro
da lei, que o Presidente desta Casa e alguns membros da Mesa estão
com a razão em não pagar a (JRV, caso contrário, continuarei
acreditando, como minha assessoria, que esse ato está
completamente desprovido de qualquer legalidade que proteja esta
Casa. A princípio, ouvimos a conversa de que quem receberia seriam
os servidores que não entraram na justiça. Naquela época, havia dois
tipos de servidores: os que não entraram na justiça e poderiam
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receber, e os que entraram, portanto não poderiam receber. Por
quê? Os direitos são iguais. A URV é uma só. Não existe uma URV da
justiça e outra que não seja. Não conheço.

Vimos a Casa pagar a primeira parcela e os servidores fazerem as
contas. De repente, deixam de pagar. Isso me lembra um cidadão que
um dia governou este Estado, que dava faniquitos, difíceis de
entender. Espero que, até o final desta reunião, tenhamos uma notícia
racional. Isso não é privilégio, é direito do cidadão. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputadas,

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, companheiros e
companheiras que ocupam as galerias da Assembléia nesta tarde,
cumprimento especialmente o Deputado Alberto Bejani, que solicitou
falar em primeira mão. Ressalto que V. Exa. traduziu, em poucas
palavras, o sentimento dos nossos servidores, sejam os de
recrutamento amplo, sejam os de função pública, sejam os
concursados. Esse assunto já passou dos limites. V. Exa., como os
demais membros da Mesa, sabe perfeitamente de quais limites
falamos e dos enormes problemas enfrentados na condução dos
trabalhos, para fazer justiça àqueles que realmente merecem.

Antes de ler a correspondência dos servidores, farei uma
retrospectiva da situação da URV. Em junho de 2002, a Mesa
reconheceu o direito do servidor desta Casa de receber a URV. A
época, os servidores foram informados pelo Presidente Antônio Júlio
de que somente receberiam os valores atrasados, por ordem da
justiça. Por esse motivo, os servidores ingressaram com ações em
juízo.

Quando o Deputado Mauri Torres assumiu a Presidência, disse o
contrário do seu antecessor: não pagaria a ninguém que estivesse
com ação na justiça.

A Mesa decidiu pelo início do pagamento a todos os servidores, sem
discriminação. A decisão de excluir os que estão na justiça foi do
Presidente. Os servidores não são insensíveis ao problema financeiro
por que passa o País e esperam um mínimo de respeito, com a
formalização de um acordo, a exemplo do que foi feito no caso do
FGTS. O Deputado Mauro Lobo, relator do orçamento de 2004, retirou
as emendas relativas ao pagamento da URV devido ao compromisso
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assumido pelo Presidente de começar o referido pagamento neste
ano. Devemos lembrár que vários órgãos estaduais e Poderes já
iniciaram o pagamento da URV e que órgãos federais já quitaram toda
a dívida. Há pouco, estive em um órgão da administração direta do
Poder Executivo estadual e fui informado por um dirigente de segundo
escalão que os Promotores de Justiça e os Juizes receberam a (JRV.
Não estamos falando dos servidores, mas dos Promotores e Juízes.
Será que os Promotores de Justiça e os Juízes têm mais direito que
os nossos servidores? Será que os Promotores de Justiça podem
receber a URV e os nossos servidores de gabinete, de função pública
e efetivos, não? Qual a diferença de direito?

Deputado Rêmolo Aloise, espero que V. Exa., há um ano e quatro
meses na V Vice-Presidência desta Casa, seja mais um companheiro
nosso, como já tem sido, em defesa dos servidores. Não entendemos
por que, em um caso de direito líquido e certo, há servidores e
membros de Poderes recebendo a URV e outros não. Esse não é um
direito apenas dos Promotores, Juízes ou servidores do Judiciário e
do Ministério Público, mas de todos, incluídos os servidores do
Legislativo.

Por que o Presidente não adotou o mesmo critério nas liminares
concedidas contra o subteto dos servidores que acionaram a justiça?
Deixo esse questionamento ao Deputado Mauri Torres, Presidente do
Poder.

Os servidores sintetizaram não só o seu sentimento de angústia e
expectativa, mas, acima de tudo, o de busca de justiça, nesta
correspondência dos representantes: (- Lê:). "Belo Horizonte, 25 de
maio de 2004. Exmos. Srs. Deputado Mauri Torres, Deputado Rêmolo
Aloise e demais Deputados desta Casa, tendo em vista a convocação
das entidades representativas dos servidores da ALEMG pelo
Presidente e pelo 1 0-Vice-Presidente, com o objetivo de discutir temas
relacionados ao pagamento da URV, gostaríamos de apresentar as
seguintes ponderações, que se fazem necessárias: levamos à
consideração da nossa assessoria jurídica a proposta de que, após a
retirada de todas as ações judiciais movidas pelas entidades de classe
abaixo relacionadas, seria incluída em ata da reunião da Mesa a
decisão pelo pagamento da URV, assim como envidados esforços
pela inclusão do referido pagamento no orçamento desta Casa, para o
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exercício de 2005. Após análise, concluíram os advogados que a
proposta, em que pese demonstrar disposição em prol do diálogo, não
teria efeitos jurídicos quaisquer, uma vez que a decisão quanto à
retirada das ações é de caráter pessoal e, caso apenas um servidor
decida manter sua ação judicial..... - diga-se de passagem, é um direito
legítimo - "...persistiria a liminar já concedida pelo Poder Judiciário,
que impede a exclusão dos servidores que movem ações judiciais de
qualquer pagamento efetuado aos demais. Além disso, os servidores
estariam expostos a problemas financeiros ou orçamentários que
porventura surgissem, os quais poderiam compelir a Mesa a, mesmo
contra sua vontade, ser obrigada a suspender os pagamentos
acordados de forma extrajudicial.". Esse argumento já está sendo
colocado em prática. Pelo menos, é o que se percebe pelas
informações que recebemos do Presidente.

"Portanto, tendo em vista os problemas existentes na proposta que
nos foi apresentada, identificados por nossa assessoria jurídica, e em
face da orientação que recebemos, apresentamos, de forma
alternativa, a proposta de que o acordo sugerido seja efetivado de
forma judicial, pois assim haveria a possibilidade de pagamento
apenas àqueles que aderissem ao mesmo, e apenas dessa forma
haveria garantia de que os pagamentos não estariam expostos a
eventuais problemas orçamentários e financeiros que pudessem
compelir a Mesa à suspensão do acordo. Cabe a lembrança de que
acordo semelhante foi firmado pelo ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso ao FGTS, o qual está sendo honrado pelo atual Presidente,
Luiz Inácio Lula da Silva. Propomos, ainda, de forma simultânea ou
alternativa ao acordo judicial, sejam retomados os pagamentos que
haviam sido iniciados e que os valores eventualmente pagos sejam
descontados no crédito de cada um, conforme já ressaltado na
concessão da liminar. Por fim, solicitamos que a Mesa Diretora aprove
a proposta de acordo judicial, pois, assim, estará encerrado esse
problema, com ganhos para todos, servidores, Mesa e Deputados.
Atenciosamente, ASLEMG, SINDALEMG, representando os
servidores do quadro permanente e do quadro de recrutamento
amplo."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não podemos admitir que essa
injustiça ocorra com os servidores do próprio Poder. Se não tivermos
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coragem de fazer justiça e defender os interesses daqueles que
estão ao nosso lado todos os dias, ficaremos impedidos de fazer
qualquer defesa do nosso povo.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Na semana passada, já
falamos sobre essa questão e fizemos um apelo à Mesa para que
agilizasse o pagamento. Estivemos também com o Presidente,
representando os servidores e discutindo essa questão. Falarei em
nome da Bancada do PT. Hoje, o óbice para o não-pagamento seria a
disponibilidade de recursos financeiros, e há R$8.000.000,00
disponíveis para pagar os servidores. Esse seria o maior óbice. Não
pode haver uma discriminação odiosa. A Constituição Federal é clara,
ninguém pode ser punido por litigar contra o Estado. Seria um absurdo
alguém ser punido por entrar em litígio lutando por seus direitos. Num
primeiro momento, entendemos que a ata da Mesa, que ainda não
saiu, assumindo um compromisso, poderia sensibilizar
individualmente os servidores, garantindo que o pagamento seria feito
durante a gestão desta e da Mesa seguinte. Com toda a certeza,
segundo o cálculo dos servidores, poderiam pagar 80%. Achávamos
que isso poderia resolver o problema. Mas hoje sabemos que a Mesa
deve rever seu posicionamento. Há uma sensibilidade para que isso
ocorra, pois os próprios Deputados da Mesa têm servidores em seus
gabinetes, os quais estão estabelecendo um diálogo democrático e
cobrando o pagamento. Deputados Rêmolo Aloise, Dilzon Meio, Luiz
Fernando Faria, a palavra de ordem e''URV já", sem protelação,
dentro da disponibilidade financeira da Assembléia. Obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Sargento Rodrigues. Saúdo V. Exa. e todos os dignos servidores
desta Casa. Não é a primeira vez que trabalhamos ou que usamos
este microfone para falar em defesa dos servidores desta Assembléia.

Há pouco, o Deputado Alberto Bejani falou que não é jurista,
constitucional ista, para entender esse processo; todavia, não é
preciso sê-lo, Deputado Sargento Rodrigues. A situação clara,
evidente. Basta apenas ter boa-vontade, compreender o processo.
Não entendemos o motivo da interrupção dos pagamentos, o que
trouxe constrangimento aos servidores, em razão de seus
compromissos financeiros.

Caríssimo Deputado Rêmolo Aloise, sei que V. Exa. batalha por
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essa causa. Temos conversado muito, mas, mais uma vez,
gostaria de pedir-lhe, já que V. Exa. vem presidindo os destinos dos
servidores da Casa, que, em nome de todos os Deputados, leve
adiante essa questão. Para evitar mais constrangimentos, e termos
nossa consciência tranqüila, precisamos de uma solução. Sabemos
que é um direito líquido e certo dos servidores. Não estamos aqui
aguardando nenhum questionamento. A situação não está sob o crivo
de nenhuma liminar sujeita à cassação. Pelo contrário, o direito é
líquido e certo e está à disposição da Mesa.

Por isso peço, mais uma vez, em nome do bom-senso, do respeito
desta Casa, que - diga-se de passagem - é uma das melhores do
País. Devemos muito a vocês, que são servidores dignos, prestaram
serviços e construíram história na Assembléia Legislativa. E
necessário que haja uma reflexão não só em defesa dos servidores,
mas também em respeito à própria lei, à Constituição e à verdadeira
cidadania. Parabéns, Deputado Sargento Rodrigues! Obrigado.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Parabenizo-o pelo seu
pronunciamento. Em meu nome e em nome do PFL, não poderia
deixar de manifestar solidariedade a essa causa que já estamos
defendendo há muito tempo. Vou ser breve, pois seu tempo está
esgotado. Queremos, mais uma vez, reivindicar a sensibilidade da
Mesa com relação a essa necessidade dos servidores. Não se trata
de nenhum favor nosso; é nossa obrigação lutar em defesa do direito,
da justiça. E a URV é um direito, uma justiça. Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradecemos aos Deputados
Doutor Viana, Dalmo Ribeiro Silva, Durval Angelo e Alberto Bejani,
bem como aos Deputados Rêmolo Aloise, Dilzon Meio e Luiz
Fernando Faria, que compõem a Mesa desta Casa. Tenho a certeza
de que essa reivindicação será levada, à frente para que o Presidente
desta Casa pague aos servidores.

Por isso, Deputado Rêmolo Aioise, por diversas vezes, ocupei a
tribuna e o microfone deste Plenário para dizer que este Poder é
presidencialista ao extremo, pois concentra todas as decisões nas
mãos do Presidente. Aqui, Presidente de Comissão se sente tolhido
no que se refere à sua faia e a seus encaminhamentos. Os Deputados
têm dificuldades para exercer seu mandato, apesar de terem a
obrigação e o dever constitucional de fiscalizar os atos do Executivo.
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Por isso pedimos para se fazer uma revisão no Regimento
Interno. Esta Casa é democrática. Sabemos que seu comando tem de
ter hierarquia e disciplina, mas não pode ser essencialmente
presidencialista. Não podemos aceitar que o poder se concentre
apenas nas mãos de um Deputado.

Sabemos que o 1°-Vice-Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, tem
feito esforços em prol dessa causa. Conforme disseram os Deputados
Durval Angelo e Dalmo Ribeiro Silva, não estamos fazendo nenhum
favor.

E bom que se saiba que a Mesa desta Casa não está fazendo favor
ao servidor, mas, sim, cumprindo sua obrigação. Estamos ocupando
esta tribuna, nesta tarde, para dizer ao Deputado Mauri Torres que
temos conhecimento de que esse empecilho não passa pelos demais
membros da Mesa. E bom que os servidores tomem conhecimento
disso e que essa notícia se torne pública. A decisão passa apenas
pelas mãos do Deputado Mauri Torres.

Enquanto for Deputado e puder fazer uso desta tribuna, aqui estarei.
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, essa é uma questão que está em
nossa consciência. Estamos conscientes de que a justiça está sendo
praticada, que o servidor tem o direito. A justiça determinou o
pagamento e outros Poderes já receberam, até membros de Poderes,
o que é mais absurdo; no entanto, nosso servidor, que conta com o
salário, que tem contas para pagar, que fez projeções e assumiu
compromissos, neste momento, Deputado Rêmolo Aloise, está em
dificuldades, porque o Presidente Mauri Torres interrompeu o
pagamento. Se temos dinheiro em caixa, é mais do que justo o
pagamento. Não é favor, o servidor não está pedindo, está exigindo o
seu direito.

Deixo aqui uma pergunta: "como podemos falar em democracia ou
em representação do povo, se não somos capazes de fazer justiça
com os próprios servidores do Poder Legislativo?". Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dilzon Meio.
• Deputado Dilzon Meio - Sr. Presidente, prezados colegas e

funcionários presentes nas galerias. Quero, inicialmente, manifestar o
apoio incondicional e irrestrito do meu partido, o PTB, já há muito
tempo, para que os funcionários recebam os seus direitos no que se
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refere à correção da URV.

E difícil para nós, que compomos a Mesa da Assembléia, assistir de
forma passiva, sem esboçar nenhum pronunciamento, à solicitação de
vocês a respeito do que consideram legítimo, e sabemos que é: o
pagamento da URV.

Conversava há pouco com os Deputados Rêmolo Aloise e Luiz
Fernando Faria, que também fazem parte da Mesa. Não tenho
procuração de nenhum deles para dizer aqui o que direi, mas posso
garantir-lhes que, se dependesse de nós, vocês já teriam recebido a
URV. Todas as vezes em que a Mesa proferiu decisões sobre esse
assunto, se não houve unanimidade, existiu nossa concordância e
nosso consentimento. Mais que isso: houve nosso pedido para que tal
acontecesse.

Porém, queria deixar claro o que já é do conhecimento de vocês.
Embora Vice-Presidente, assim como o Deputado Rêmolo Aloise,
Secretário, tal como o Deputado Luiz Fernando Faria e outros, não
somos ordenadores de despesa. Quem ordena despesa são o
Presidente e o 1 0-Secretário. Pensei e ponderei muito sobre o que
falar aqui para vocês. Entendo que, quando uma Mesa é eleita, todos
têm o compromisso de trabalhar de forma unânime, em sintonia, para
que as decisões ali elaboradas venham ao encontro dos interesses de
toda a Assembléia, dos Deputados, dos funcionários e da população
de Minas, que espera de nós um exemplo significativo.

Esse era, e ainda é, o nosso compromisso. Nunca quisemos, em
momento nenhum, afrontar o Presidente ou o 1 1-Secretário, que são
os ordenadores de despesa. Ao contrário, trabalhamos
incansavelmente, assiduamente, para que, com ponderação,
entendessem a necessidade do pagamento da URV. Levamos
diversas propostas dos funcionários, e posso esclarecer algumas. Na
dificuldade de obter recursos advindos do Estado, sugerimos que o
pouco que fosse determinado para o pagamento da URV fosse
distribuído a todos os funcionários indistintamente.

Se pagariam R$500,00, R$600,00 ou R$1.000,00 - não sei -, mas
poderia ser dividido em parcelas, de forma que todos recebessem
aquilo que lhe é de direito, constituído e adquirido ao longo desse
tempo. Hoje ou amanhã, certamente todos vocês irão receber. Todo
mundo sabe disso. Então, por que não adiantar o processo e ir ao
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encontro das dificuldades dos funcionários, que pretendem
receber a mixaria que seja, mas que pode melhorar o seu orçamento
e - quem sabe? - recebendo, poderem fazer um planejamento?
Fizemos essa e outras propostas.

O Presidente - e aí vem a nossa tentativa de compreensão -
ponderou que, enquanto houvesse recursos, não faria pagamento
àqueles que estavam na justiça. Isso já foi dito aos representantes dos
quadros de funcionários de recrutamento amplo e de efetivos.
Particularmente, acho uma injustiça o que está acontecendo. Ir à
justiça é decorrência da falta do reconhecimento desse direito
legítimo: a justiça. Como ordenador de despesas, procuramos
compreender aquela posição. Esperávamos que isso acontecesse
dentro de um, dois ou três meses. Os recursos foram impetrados, e
vocês foram vitoriosos. A Assembléia tem conhecimento disso.

Foi interposto recurso de defesa pela Assembléia, inobstante termos
dito ao Presidente que seria muito mais viável um mau acordo, como
diz o adágio popular, que uma boa demanda. Por que não entender
essa dificuldade dos funcionários? A decisão de não pagar mais a
URV dos funcionários não é nossa, dos membros da Mesa, e sim do
Presidente da Assembléia. As atas estão lá, assinadas por nós, em
uma deliberação de que estamos a favor dos funcionários, porque
reconhecemos neles esse direito.

O que o Deputado Sargento Rodrigues disse é muito claro. Por que
a Assembléia tem de pagar o pato? Por que os funcionários da
Assembléia, que, com certeza, têm a eficiência necessária, são
competentes e compreensivos, têm de ficar em segundo plano,
quando todos os outros organismos e órgãos já receberam ou estão
recebendo os seus direitos? A Assembléia poderia dar esse exemplo.

Peço que o que falei seja avaliado com muita ponderação, porque
não quero, amanhã, ser tachado de ter confrontado com o Presidente
Mauri Torres, embora já o tenha feito muitas vezes, porque assumi o
compromisso de ser leal ao mandato de dois anos que nos foi
concedido.

E muito difícil para nós, membros da Mesa, assistir passivamente a
essas demonstrações dos Deputados, as quais são verídicas, úteis e
necessárias, e não falar nada. Pareceria que estamos lá como
marionetes fazendo brincadeiras, e que, como ganhamos a eleição,
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colocaram-nos na Mesa.

Ratifico que, se dependesse de nós - ou seja, de mim, porque não
posso falar pelos outros -, vocês já teriam recebido. Não seria devido
um tostão.

E mais, se não tivesse condição de pagá-los, teria chamado os
funcionários para um acordo, como sempre fiz, porque eles nunca se
negaram a fazer um acordo, o que está havendo é uma negativa
nossa de pagar a eles o que é de direito. Não sou contra o Presidente
Mauri Torres, de forma nenhuma, e não sou contra o Secretário
Antônio Andrade, que são excelentes pessoas, mas discordo
frontalmente da maneira de administrar e de dirigir a Assembléia,
principalmente nesse quesito, porque, quando um direito é
reconhecido, não se discute e nem se empurra com a barriga. A luta
não terminou, porque o direito não foi resgatado. Peço a vocês um
pouco mais de paciência e compreensão. Peço, porque não paramos
de lutar nem de brigar por vocês, apenas pergunto o seguinte: se não
tiverem quem defenda seus interesses, a situação não será muito
pior? Estou dispondo-me a continuar a lutar, como creio que também
estão os companheiros da Mesa. Peço um pouco mais de
compreensão para que, com moderação e a participação de todos os
Deputados, tentemos, mais uma vez, sensibilizar o Presidente sobre a
necessidade de pagar.

Não sei se a Assembléia tem o dinheiro que o Durval mencionou. E,
se vocês estão dizendo que tem, tenho de acreditar em vocês, uma
vez que são funcionários exemplares e conhecem esta Casa. Quero
dizer que os ordenadores de despesas, mais uma vez, são o
Presidente e o 1 0-Secretário. Pouco ou muito, somos favoráveis à
decisão de continuar pagando os funcionários, porque um direito
legítimo e reconhecido não deve e não pode, em nenhum momento,
ser empurrado com a barriga. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, funcionários da Assembléia que estão nas galerias e
aqueles que estão em seus postos de trabalho, no final do ano
passado, quando discutíamos o orçamento, do qual fui relator, fomos
procurados por vários Deputados que sugeriram e solicitaram que se
fizesse uma emenda para o pagamento da URV. Preparamos essa
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emenda. Posteriormente, o Presidente da Casa solicitou-nos que
fosse retirada a emenda, porque haveria seu compromisso de dar
inicio ao pagamento da URV. No relatório que apresentamos consta a
retirada da emenda mediante o compromisso de que a URV fosse
paga a cada um dos seus beneficiários. Falo isso apenas para
esclarecer e informar sobre o que realmente ocorreu. Acho que foi até
adequado, porque a própria emenda não seria uma garantia, como
todos sabemos, mas a citação de ser um compromisso é bastante
forte.

Em meu nome e em nome do Deputado Miguel Martini, que
integramos o Partido Socialista Brasileiro, quero dizer que fomos,
continuamos e continuaremos favoráveis ao pagamento da URV.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, V. Exa. já foi
bastante complacente, tendo em vista ainda estarmos no horário do
"pinga-fogo".

O Deputado Dilzon Meio já se posicionou quanto ao assunto. Sr.
Presidente, apesar de não ter procuração para falar em nome de V.
Exa., conheço a sua pessoa e sei qual é o seu posicionamento diante
dessa questão, bem como o dos Deputados Luiz Fernando Faria,
George Hilton e Adelmo Carneiro Leão. Tenho a certeza absoluta de
que V. Exas. têm a mesma linha de pensamento: dar solução à
questão da URV.

Gostaria apenas de lembrar os companheiros, Deputadas e
Deputados, de que o dia em que foi anunciado no contracheque do
servidor quanto tem a receber foi exatamente a data em que o
Presidente suspendeu o pagamento da URV.

Sr. Presidente, volto a insistir. Nós representamos aqui o povo da
forma mais democrática: a plural. Em relação a esse assunto, não
existe bancada - não é o PT nem o PDT, o qual represento; por isso
não utilizo sigla partidária. Trata-se dos servidores do Poder
Legislativo, seja de função pública, seja concursados - os chamados
efetivos -, seja de recrutamento amplo. E V. Exas. têm recebido
pedidos constantes em seus gabinetes, como eu, dos meus
assessores.

Como disse o Deputado Dilzon Meio, é difícil não falar, ficar calado.
Não podemos, de forma passiva, deixar que o Deputado Mauri Torres
não se pronuncie a esse respeito. Desta vez, queremos que se
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pronuncie aos Deputados, em especial à Mesa. Quero isso, assim
como V. Exa., o Deputado Dilzon Meio e todos os Deputados desta
Casa, independentemente de ser Líder ou Vice-Líder de bloco, de
bancada ou de Governo, pois o problema é nosso. Todos nós temos
de ter a sensibilidade de que aqueles que se encontram nas galerias e
em seus postos de trabalho precisam obter do Deputado Mauri Torres
uma resposta objetiva, que realmente seja convincente.

Deputado Rêmolo Aloise, não quero tirar proveito das nossas
manifestações e tenho a certeza de que os Deputados que me
precederam também não. No entanto, queremos do Deputado Mauri
Torres, Presidente desta Casa, uma posição firme, para que
possamos cruzar com os nossos assessores, nas comissões
permanentes e especiais e nas CPIs, olhá-los e poder dizer-lhes que
não somos omissos, que estamos cobrando do Presidente deste
Poder uma posição.

Não posso admitir, nobre Deputado Rêmolo Aloise, que os
Promotores recebam a (JRV. Tenho a certeza de que nesta Casa há
centenas de servidores que não recebem o salário de Promotor de
Justiça. Sabemos perfeitamente que pagar ao Promotor a URV é
problema do Procurador-Geral de Justiça, que entendeu ser justo,
legal, moral e lícito pagá-la. Até quando empurraremos com a barriga
o servidor deste Poder?

Sr. Presidente, faço apelo do renomado jurista Paulo Neves de
Carvalho - aliás, quero registrar nos anais desta Casa, o seu
falecimento -, que disse aqui, em audiência pública, que a questão
social está acima do texto gélido da lei. O que o servidor pede não
está acima do texto trio da lei, ele pede que o texto frio da lei seja
cumprido. Por isso, Deputado Mauri Torres, estamos aqui, juntamente
com os outros Deputados que nos precederam, fazendo apelo a V.
Exa. para que tenha sensibilidade e possa efetivamente retomar o
pagamento da URV aos nossos servidores. Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, é importante
ouvirmos os servidores desta Casa, que estão reivindicando um direito
já concedido e declarado que será concedido pela Casa. Creio que,
no orçamento do ano passado, sobraram recursos que foram
devolvidos ao Estado.

O Deputado Durval Angelo e outros declararam que há

rÃ



1379
aproximadamente R$8.000.000,00 para pagar a URV. O PMDB
apóia o pagamento dá URV, que é um direito dos servidores e uma
obrigação da Casa.

O Deputado Dilzon Meio pede para o bebê não nascer, quando já
está saindo, o que não é possível, pois não há como fazê-lo voltar.
Não podemos devolver ao Estado recursos que pertencem a esta
Casa.

Hoje, fui surpreendido ao ver que a impressora do meu gabinete não
funciona. Tomei conhecimento de que as impressoras a "laser" dos
Deputados estão sucateadas, sem prazo para serem repostas,
porque, infelizmente, não há recursos. Pergunto ao Deputado Durval
Angelo: "onde estão os R$8.000.000,007". Esse dinheiro não faz parte
da Mesa. Como o Deputado Durval Angelo sabe onde está o dinheiro
se os demais Deputados, bem como a Mesa não o sabem? Peço-lhe
que nos explique onde está esse dinheiro. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - E necessário que haja um acordo
para o pagamento da URV, reconhecida judicialmente. Essa é uma
obrigação não apenas da Mesa, como também do conjunto da
Assembléia. Portanto, esta Casa deve fazer um acordo com os
servidores. Digo isso com tranqüilidade e com a cabeça fria, até
porque, no Governo Federal, estamos tendo de fazer isso.

O Governo Lula herdou um esqueleto do Governo passado, que foi
o prejuízo dos trabalhadores públicos federais com a URV em 1993.
Agora, o Governo Federal deve desembolsar R$12.400.000.000,00 e
a situação está difícil. O Presidente Lula afirmou que fará o acordo
com os servidores e pagará a dívida. Já iniciou o pagamento
parcelado, pois não tem R$12.400.000 . 000 , 00 de imediato. A
Assembléia Legislativa terá de fazer o mesmo, ou seja, terá de
reconhecer a dívida e negociar o seu pagamento.

Essa deve ser a intenção do Presidente, e esperamos que isso
ocorra o mais rápido possível, da mesma forma como tem agido o
Presidente Lula com os servidores aposentados federais. Há a dívida
de R$12.400.000.000,00, e será um sacrifício para o País fazer o
pagamento, mas é devido e evidentemente tem que ser pago. Muito
obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1 a Fase
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Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2' Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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 2.936/2004, da Comissão de Administração
Pública, 2.93712004, da Comissão de Direitos Humanos, e 2.938 e
2.939/2004, da Comissão de Turismo. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação

apresentada nesta reunião pela Comissão de Participação Popular -
aprovação, na & Reunião Ordinária da 28 Sessão Legislativa
Ordinária da 1 S Legislatura, da Proposta de Ação Legislativa n°
219/2004, de autoria popular (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente -- Requerimento do Deputado George Hilton

solicitando que o Projeto de Lei n° 1.575/2004 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art.
140, do Regimento Interno.

Requerimento da Deputada Marília Campos solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.14612002. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXXII do art.
232 do Regimento Interno.

Questões de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço

uso da questão de ordem neste momento, primeiro, para lamentar, e,
segundo, para informar ao povo mineiro e aos parlamentares desta
Casa sobre algo que está ocorrendo no Mineirão.

A sociedade precisa saber o porquê dos fatos relativos ao jogo entre
Brasil e Argentina. A CBF exigiu que nenhum servidor do Estado de
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Minas Gerais trabalhasse na venda dos ingressos para o jogo. A
ADEMG, o Governo do Estado e os seus servidores não têm
nenhuma responsabilidade com o que está acontecendo nas filas
quilométricas do Mineirão, pois Minas Gerais apenas cederá o estádio
e não receberá nenhum percentual da receita. O controle da venda
está sendo realizado por uma empresa terceirizada pela CBF, e Minas
Gerais não tem nenhuma responsabilidade nesse processo. Não
estão conseguindo produzir ingressos na velocidade exigida, e, em
conseqüência, as filas estão quilométricas. A Polícia Militar já foi
chamada. O Secretário me ligou há alguns instantes e pediu-me para
dar esses esclarecimentos. Por exigência da CBF, Minas não participa
desse processo. Existem informações de que diretores do Minas Tênis
estão comprando os ingressos por detrás, porque esse clube é um
dos postos de venda. A administração do Mineirão, a Subsecretaria de
Espolies e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social não
têm o controle nem a responsabilidade sobre , esse evento. Tudo está
sendo feito segundo orientações da CBF. E importante fazer esse
registro, porque a realização desse jogo é fundamental para o nosso
Estado e para nós, mineiros, que teremos a oportunidade de ver, de
perto, os jogadores de futebol que defendem a nossa Seleção. A
exposição de Minas, para todo o mundo também é valiosa.
Lamentamos que as coisas não estejam acontecendo dentro da
normalidade. Repito que não há responsabilidade da administração do
Governo Estadual. Obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, ouvi atentamente o
pronunciamento do Deputado Miguel Martini. Coincidentemente, já
estava a postos para falar exatamente do mesmo assunto. Antes do
início desta reunião, tive a oportunidade de ir até a sede do Clube
Atlético Mineiro, no Bairro de Lourdes, para verificar a confusão que
ali se instalou por conta da venda dos ingressos para o jogo do Brasil
contra a Argentina. A situação foi muito bem explicada pelo nobre
companheiro Miguel Martini. O Estado não tem nada a ver com a
comercialização desses ingressos. Tudo está sob a responsabilidade
da CBF, que colocou os ingressos à venda com valores muito
superiores aos praticados durante o campeonato brasileiro. O menor
preço para esse jogo é R$30,00. Anteriormente, era R$60,00. Foi
reduzido a pedido do Governador Aécio Neves. Grande parte dos
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ingressos custa R$100,00. Outros, R$150,00. Portanto a CBF
deveria, no mínimo, ter um pouco mais de respeito com o torcedor e
com o cidadão mineiros. O que ela está fazendo acontecer no Minas
Tênis Clube, no Mineirão e na sede do Clube Atlético Mineiro é uma
coisa vergonhosa. Estive em um desses locais por volta de 113h30min
e fiquei sabendo de pessoas que estão na fila desde às 2 horas da
madrugada e ainda não chegaram perto da bilheteria.
Disponibilizaram outro espaço para que idosos pudessem adquirir
ingressos, porque alguns estão lá desde a madrugada passada e
ainda não conseguiram. Há uma central de venda, que é feita, salvo
engano, pela Internet. A Internet leva 2 minutos para imprimir cada
ingresso. As vezes, a linha cai, e a venda tem de ser refeita, motivo
pelo qual essa confusão se tornou generalizada nos pontos de venda.
Como reprensentantes do povo mineiro, temos de cobrar da CBF uma
responsabilidade, que seja mais correta com o nosso povo.

Todas as vezes que a Seleção Brasileira se fez presente em Minas
foi muito bem recebida, como acontecerá também no dia 2 de junho.
Pedimos que continuem agindo da forma como o povo mineiro
merece, com muito respeito, diferentemente da forma como está
acontecendo. Então, deveria haver um número maior de guichês nos
postos de venda. Estamos pedindo, em nome do povo mineiro, que
providências sejam tomadas em respeito à nossa população,
apaixonada por futebol e pela Seleção Brasileira. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nos 288/2003, do Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel que descreve ao Município de lbirité;
674/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que proíbe a
comercialização de produtos ópticos na condição que menciona e dá
outras providências; e 1.174/2003, do Deputado Gustavo Valadares,
que regulamenta o tombamento da serra da Piedade na forma que
dispõe o art. 84 § 1° do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.( A sanção.).

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
1.224/2003, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
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Executivo a doar ao Município de Santana dos Montes o imóvel
que especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Sras. Deputadas e
os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência procederá à
verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram a presença no
painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 9 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação nem para a continuação dos trabalhos. A
Presidência torna sem efeito a votação do Parecer de Redação Final
do Projeto de Lei n° 1.224/2003.

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

a discussão, em 1° turno, dos Projetos de Lei n
o
s 360, 431, 438, 743

1.075 e 1.312/2003, 1.395 e 1.396/2004 e, em 20 turno, dos Projetos
de Lei n°5 919, 961 e 1.126/2003, uma vez que permaneceram em
ordem do dia para discussão por 6 reuniões. Informa ao Plenário que,
no decorrer da discussão do Projeto de Lei n° 1.075/2003, foram
apresentados ao projeto um substitutivo do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, que recebeu o n°2, um substitutivo do Deputado Ricardo
Duarte, que recebeu o n° 3, uma emenda da Deputada Maria José
Haueisen, que recebeu o n° 1; oito emendas da Deputada Jô Moraes,
que receberam os nos 2 a 9; uma emenda do Deputado Antônio Júlio,
que recebeu o n° 10, e uma emenda do Deputado Dinis Pinheiro, que
recebeu o n° 11, e que, nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento
Interno, encaminha o projeto com os substitutivos e com as emendas
à Comissão de Administração Pública para parecer.

- O teor dos substitutivos e das emendas é o seguinte:
SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI N° 1.075/2003

SUBSTITUTIVO N°2
Define a composição do Conselho Estadual de Educação e

estabelece a realização da Conferência Estadual de Educação.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Conselho Estadual de Educação é órgão deliberativo,

normativo e consultivo e tem por objetivo a definição das diretrizes da
educação no âmbito do Estado.

Art. 20 - O Conselho Estadual de Educação é constituído por vinte e
quatro membros efetivos e doze suplentes, nomeados pelo
Governador do Estado entre pessoas de notório saber e experiência
em matéria de educação, da seguinte forma:

- 50% (cinquenta por cento) de seus membros serão de livre
escolha do Governador;

II - os outros serão escolhidos e nomeados a partir de listas tríplices
a serem elaboradas por representações de segmentos educacionais
do Estado.

§ 1° - A indicação e a nomeação serão específicas para uma das
câmaras: para a Câmara de Educação Superior, dez membros; para a
Câmara de Educação Básica, quatorze membros.

§ 20 - As entidades referidas no inciso II deste artigo serão definidas
em decreto.

Art. 30 - O mandato do conselheiro é de quatro anos, permitida a
recondução.

Parágrafo único - Ocorrendo perda de mandato, renúncia ou
afastamento definitivo de conselheiro até cento e vinte dias antes do
término de seu mandato, será convocado o suplente.

Art. 40 - Os atos normativos do Conselho Estadual de Educação
observarão as determinações da Constituição do Estado e as
previstas no art. 2° da Lei Delegada n° 31, de 28 de agosto de 1985,
com nova redação dada pelo art. 4 0 da Lei Delegada n° 105, de 29 de
janeiro de 2003.

Art. 50 - O Conselho Estadual de Educação colaborará com a
realização da Conferência Estadual de Educação, a ser promovida a
cada dois anos pelo Poder Executivo.

§ 1° - A Conferência contará com a participação de representante de
todos os segmentos educacionais, visando à sociabilização de
experiências, à avaliação da situação educacional e à proposição de
diretrizes para a educação no Estado.

§ 20 - Por decisão do Poder Executivo poderão ser organizadas
conferências extraordinárias.
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Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias contados da data de sua promulgação.
Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, de abril de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A discussão desta proposição requer a análise de dois

aspectos fundamentais nela inseridas, quais sejam, a composição do
Conselho Estadual de Educação e sua autonomia.

O substitutivo apresentado pelo ilustre relator estabelece a
composição do Conselho Estadual de Educação, observada a
proporção de 1/3 de membros que serão de livre escolha do
Governador e 213 indicados pelas múltiplas representações do
segmento educacional. Inobstante a essencial participação da
sociedade organizada no aperfeiçoamento e na democratização do
processo educacional, entendemos ser de bom alvitre que, no caso,
prevaleça o princípio da paridade, como já é praticado na esfera
federal. Assim, fica resguardada a presença indispensável da
sociedade, porém, presente a correlação de forças necessária para
dotar de equilíbrio as manifestações procedentes do Conselho.

Dessa forma, sugerimos que a constituição do Conselho Estadual de
Educação seja distribuída paritariamente, sendo 50% de seus
membros de livre escolha do Governador e os outros 50% escolhidos
a partir de listas tríplices elaboradas por representações de diferentes
segmentos educacionais do Estado. Aliás, esse princípio norteia a
constituição do Conselho Nacional de Educação. O § 1 1 do ad. 8° da
Lei 9.131, de 1995, estabelece que "a escolha e nomeação dos
conselheiros será feita pelo Presidente da República, sendo que, pelo
menos a metade, ( ... ) dentre os indicados em listas elaboradas
especialmente para cada Câmara, mediante consulta a entidades da
sociedade civil, relacionadas às áreas de atuação dos respectivos
colegiados". Essa regra foi também sustentada no documento que
orientou as discussões do 2° Fórum Mineiro de Educação. Porém
essa proposta ganhou maior realce exatamente nas discussões
ocorridas no Seminário Legislativo Construindo a Política de
Educação Pública em Minas Gerais, realizado nesta Casa, em 1999.
Naquela oportunidade ponderou-se a necessidade da gestão
democrática como instrumento fundamental para a construção da
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educação de qualidade universal que todos almejamos.

Quanto à autonomia do Conselho Estadual de Educação, esta
encontra-se assegurada não só na legislação infraconstitucional, mas
também em sede constitucional. Aliás, esta Casa já teve a
oportunidade de discutir essa questão quando apreciou e aprovou a
Proposta de Emenda à Constituição n° 68/2001, de nossa autoria,
que, convertida na Emenda Constitucional n° 55, assegurou a
permanência de nossas instituições de ensino superior no sistema
estadual de ensino, reafirmando-se a competência e a autonomia do
Conselho Estadual de Educação para deliberar sobre esse nível de
ensino. A redação dada ao art. 40 do Substitutivo n° 1, se mantida,
certamente provocaria a subtração de elementos dessa autonomia
legalmente conferida ao Conselho e necessária à agilidade dos
processos por ele apreciados.

Assim, considerando o princípio da autonomia constitucional,
entendemos inoportuno e inconveniente submeter o Conselho - órgão
de Estado - a dependências de órgãos de governo, não porque neles
inexistam profissionais dotados de conhecimento das políticas
educacionais. Entretanto a história nos informa que conveniências ou
procedimentos de ordem organizacional na esfera do Poder Executivo
podem levar a fusões ou desmembramentos de seus órgãos e a
previsível demora na readaptação das ações e atribuições, o que não
deixa de ensejar o emperramento da burocracia, provocando
indesejável retardamento do funcionamento do Sistema Estadual de
Ensino. Como exemplo a ilustrar essa realidade temos as demoradas
homologações do Ministério da Educação de procedimentos
normativos do Conselho Nacional de Educação.

Com idêntica preocupação é que propomos seja a realização da
Conferência Estadual de Educação cometida ao Poder Executivo,
notadamente por seu órgão executivo que é a Secretaria de Estado da
Educação, ressalvada a devida colaboração e a participação do
Conselho Estadual de Educação no evento bienal.

Ressalvadas tais considerações, é de observar que este substitutivo
guarda semelhança com o Substitutivo n° 1, sobressaindo a
importância da gestão democrática da educação e a necessária
presença da sociedade na construção das bases de uma educação
inclusiva, que ofereça oportunidades a todos os mineiros nos múltiplos
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níveis do aprendizado e na desejada ampliação do saber.

Por tais razões, agúardo dos meus nobres pares posicionamento
favorável a esta proposição, que tem o intuito de contribuir no
aperfeiçoamento do Substitutivo n° 1, ora em discussão.

SUBSTITUTIVO N°3
Define a composição do Conselho Estadual de Educação e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:
Art. l - O Conselho Estadual de Educação é órgão consultivo,

normativo, fiscalizador e deliberativo do Sistema Estadual de Ensino,
com dotação orçamentária própria que lhe assegure eficiente
funcionamento e autonomia administrativa para agir e decidir em
conformidade com as funções e as atribuições conferidas pelas
legislações federal e estadual.

Parágrafo único - Para efeito desta lei e cumprindo as
determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -
LDB -, compõem o Sistema Estadual de Ensino:

- as instituições de educação de todos os níveis e modalidades
criadas e mantidas pelo poder público estadual;

II - as instituições de ensino fundamental e médio mantidas pela
iniciativa privada;

III - as instituições de ensino superior criadas e mantidas pelo poder
público municipal;

IV - a Secretaria de Estado responsável pela educação e demais
órgãos e entidades de educação integrantes da estrutura
organizacional do Poder Executivo.

Art. 20 - Compete ao Conselho Estadual de Educação em relação ao
Sistema Estadual de Ensino, em cumprimento às disposições da LDB
e sem prejuízo das atribuições a ele conferidas pela Constituição do
Estado, legislação ordinária federal e estadual:

- fixar normas para o funcionamento, o reconhecimento e a
inspeção dos estabelecimentos de ensino disciplinadoras do Sistema
Estadual de Educação e para os sistemas municipais;

II - interpretar a legislação de ensino;
III - autorizar e supervisionar o funcionamento do ensino particular

dos níveis fundamental e médio, do ensino público dos níveis
fundamental, médio e do nível superior das instituições mantidas pelo

rs
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poder público.
Art. 30 - o Conselho Estadual de Educação exercerá

especificamente as competências de:
- elaborar seu regimento interno e submetê-lo à aprovação do

Governador do Estado;
II - eleger seu Presidente e dois Vice-Presidentes;
III - fixar normas para:
1 - o funcionamento, o reconhecimento e a inspeção dos

estabelecimentos de ensino particular dos níveis fundamental e médio
e do ensino público dos níveis fundamental, médio e do nível superior
das instituições mantidas pelo poder público;

2 - a organização do ensino fundamental e médio destinado a
adolescentes e adultos que a ele não tiveram acesso na idade própria;

3 - capacitação de professores para lecionar, em caráter
suplementar e a título precário;

4 - aprovação dos regimentos dos estabelecimentos de ensino;
5 - fiscalização dos estabelecimentos de ensino, também no que

respeita à avaliação da qualidade do ensino;
IV - aprovar o regimento dos estabelecimentos de ensino;
V - pronunciar-se, previamente, sobre criação de estabelecimentos

estaduais de ensino;
VI - autorizar o funcionamento de instituições de ensino particular

dos níveis fundamental e médio, e do ensino público dos níveis
fundamental, médio e do nível superior das instituições mantidas pelo
poder público;

VII - promover a apuração de denúncia sobre o descumprimento a
normas do Sistema Estadual de Educação;

VIII - delegar competência a Conselho Municipal de Educação;
IX - exercer a competência recursal, em relação às decisões das

entidades, instituições e órgãos do Sistema Estadual de Ensino,
esgotadas as respectivas instâncias;

X - representar às autoridades competentes, em casos de violação
de normas legais, relativas à educação;

Xl - acompanhar a execução dos planos educacionais do Estado;
XII - analisar os relatórios da execução financeira, das despesas em

educação;
XIII - responder a consulta e emitir parecer em matéria de ensino e
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educação;

XIV - estabelecer medidas, que visem à expansão, à consolidação e
ao aperfeiçoamento do Sistema Estadual de Ensino, ou propô-las, se
não forem de sua alçada;

XV - delegar atribuições a Conselhos Municipais de Educação;
XVI - manter intercâmbio com Conselhos de Educação.
Art. 40 - Os atos normativos do Conselho Estadual de Educação que

se refiram à organização, à avaliação e ao funcionamento do ensino,
dependerão da homologação da Secretaria competente.

Parágrafo único - Depende de homologação do Secretário de
Estado de Ciência e Tecnologia o ato de competência do Conselho
Estadual de Educação, previsto no inciso VII do artigo 3 0, no que se
refere ao ensino superior das instituições mantidas pelo poder público.

Art. 5° - O Conselho Estadual de Educação é constituído por vinte e
quatro membros efetivos e doze suplentes, nomeados pelo
Governador do Estado entre pessoas de reconhecida ética
profissional, conhecimento e experiência em educação, comprovados
por meio de títulos e trabalhos realizados nessa área.

- 50% (cinqüenta por cento) de seus membros serão de livre
escolha do Governador;

II - 50% (cinqüenta por cento) de seus membros serão nomeados a
partir de listas tríplices a serem elaboradas por representações dos
sindicatos de professores da rede privada de ensino; dos sindicato de
professores da rede pública de ensino; das associações de pais e
mestres; dos proprietários de escolas privadas; das entidades
estudantis e das associações municipais de educação.

§ 1° - A indicação e a nomeação serão específicas para uma das
câmaras do Conselho.

§ 20 - A lista dos representantes no Conselho Estadual de Educação
a que se refere o inciso II deste artigo será composta de doze nomes,
sendo dois nomes por categoria, a serem escolhidos,
obrigatoriamente, em fóruns próprios das entidades, em suas
respectivas assembléias, e enviada ao Governo do Estado para
nomeação.

§ 3° - Os membros do poder público serão indicados pelo
Governador do Estado de Minas Gerais e encaminhados à
Assembléia Legislativa, que os submeterá a aprovação.
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Art. 60 - O exercício das funções de membro do Conselho é

incompatível com o de
a) Secretário de Estado;
b) Diretor de autarquia;
c) ocupante de cargo de confiança em Secretarias do Estado;
d) ocupante de cargo eletivo regido pela Justiça Eleitoral em

qualquer nível.
§ 1° - Em caso de nomeação de membro do Conselho para uma das

funções previstas neste artigo ser-lhe-á designado substituto,
enquanto durar o impedimento do titular.

§ 2° - A função de Conselheiro é de relevante interesse público, e o
seu exercício tem prioridade sobre o de outra função pública, ou
vinculada ao ensino, se entidade privada.

Art. 70 - Os membros do Conselho deverão dispor de um período
mínimo de vinte horas semanais para o exercício de suas atribuições.

Parágrafo único - E considerado de efetivo exercício o desempenho
da função de conselheiro por funcionário público estadual.

AI. 80 - O Conselho Estadual de Educação contará com um corpo
técnico, jurídico, pedagógico, de comunicação social e administrativo
de apoio necessário ao atendimento de seus serviços.

Parágrafo único - Poderão ser requisitados, pelo Conselho Estadual
de Educação, profissionais e especialistas na medida de suas
necessidades, sem prejuízo de seus direitos e vantagens funcionais,
para o desempenho de suas funções específicas.

AI. 9° - O mandato dos conselheiros do Conselho
Educação será de três anos, permitida uma recondução.

Parágrafo único - Ocorrendo perda do mandato,
afastamento definitivo de conselheiro até cento e vinte
término de • seu mandato, será convocado suplente p
restante.

AI. 10 - O Conselho Estadual de Educação participará da
Conferência Estadual de Educação a ser convocada bienalmente pela
Secretaria de Estado da Educação.

Parágrafo único - A Conferência contará com a participação de
representantes de todos os segmentos educacionais e terá como
objetivo a sociabilização de experiências, avaliação da situação
educacional e a proposição de diretrizes para a educação no Estado.

Estadual de

renúncia ou
dias antes do
ira o período
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Art. 11 - A nova indicação de todos os membros do Conselho de

que trata o art. 20 será realizada no prazo máximo de noventa dias
após a publicação desta lei.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
disposivos da Lei Delegada n° 31, de 28 de agosto de 1985."

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de maio de 2004.
Ricardo Duarte

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.075/2003
EMENDA N°1

Dê-se a seguinte redação ao § 2 0 do art. 2°:
"Art. 20 - ...........................
§1 0 .  .................................
§ 20 - O Governador do Estado indicará dois nomes para cada vaga

a ser preenchida por representante de órgãos governamentais,
cabendo à Assembléia Legislativa aprovar a indicação na proporção
do número de vagas existentes.".

Sala das Reuniões, de março de 2004.
Maria José Haueisen
Justificação: Consideramos mais vantajosa para a sociedade a

forma proposta para a definição dos conselheiros que ocuparão as
quatro vagas a serem preenchidas por representantes de órgãos
governamentais. A maior diversidade de indicados amplia o universo
de conhecimentos submetido à análise do Poder Legislativo,
permitindo a este Poder aprovar a indicação daquele cujo perfil melhor
se adapte às funções a serem desempenhadas no Conselho.

EMENDA N°2
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - O Conselho Estadual de Educação é órgão consultivo,

normativo, fiscalizador e deliberativo no âmbito do sistema estadual de
ensino.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, observadas as definições da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelecidas pela União,
compõem o sistema estadual de ensino as instituições públicas e
privadas do ensino fundamental e médio, e as instituições de ensino
superior mantidas pelo Poder Público."

Sala das Reuniões, de maio de 2004.

rÀ
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Jô Moraes

EMENDA N°3
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art. ... - O exercício das funções de membro do Conselho é

incompatível com o de:
a) Secretário de Estado;
b) Diretor de Autarquia;
c) ocupante de cargo de confiança em Secretarias do Estado;
d) ocupante de cargo eletivo regido pela Justiça Eleitoral em

qualquer nível.
§ 1° - Em caso de nomeação de membro do Conselho para uma das

funções previstas neste artigo ser-lhe-á designado substituto,
enquanto durar o impedimento do titular.

§ 20 - A função de Conselheiro é de relevante interesse público, e o
seu exercício tem prioridade sobre o de outra função pública, ou
vinculada ao ensino, se entidade privada.".

Sala das Reuniões, de maio de 2004.
Jô Moraes

EMENDA N°4
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art. ... - O Conselho Estadual de Educação contará com um corpo

técnico, jurídico, pedagógico, de comunicação social e administrativo
de apoio necessário ao atendimento de seus serviços.

Parágrafo único - Poderão ser requisitados pelo Conselho Estadual
de Educação profissionais e especialistas na medida de suas
necessidades, sem prejuízo de seus direitos .e vantagens funcionais,
para o desempenho de suas funções específicas.".

Sala das Reuniões, de maio de 2004.
Jô Moraes

EMENDA N°5
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art. ... - A nova indicação de todos os membros do Conselho de que

trata o art. 20 será realizada no prazo máximo de noventa dias após a
publicação desta Lei."

Sala das Reuniões, de maio de 2004.
Jô Moraes

EMENDA N°6
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Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art. ... - Competé ao Conselho Estadual de Educação, em

cumprimento às disposições da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação e sem prejuízo das atribuições a ele conferidas pela
Constituição do Estado, e pela legislação ordinária federal e estadual:

- baixar normas disciplinadoras do Sistema Mineiro de Educação e
dos Sistemas Municipais;

II - interpretar a legislação de ensino;
III - autorizar e supervisionar o funcionamento do ensino particular

dos níveis fundamental e médio, e do ensino público dos níveis
fundamental, médio e do nível superior apenas das instituições
mantidas pelo Poder Público."

Sala das Reuniões, de maio de 2004.
Jô Moraes

EMENDA N°7
Acrescente-se o seguinte inciso ao § 2° do art. 20:
"Art. 20 - ................................
§ 20 - ..................................
VII - entidades estudantis.".
Sala das Reuniões, 25 de maio de 2004.
Jô Moraes

EMENDA N°8
Dê-se ao inciso II e ao § 20 do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - .................................
II - 50% (cinqüenta por cento) de seus membros serão nomeados a

partir de listas a serem elaboradas por representações dos sindicatos
de professores da rede privada de ensino; dos sindicatos de
professores da rede pública de ensino; das associações de pais e
mestres; dos proprietários de escolas privadas; das entidades
estudantis e da representação dos dirigentes municipais da educação.

§ 20 - A lista dos representantes no Conselho Estadual de Educação
a que se refere o inciso II deste artigo será composta de doze nomes,
sendo dois por categoria, a serem escolhidos, obrigatoriamente, em
fóruns próprios das entidades, mediante suas respectivas
assembléias, e enviada ao Governo do Estado para nomeação.".

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2004.
Jô Moraes

rs
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EMENDA N°9

O art. 80 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os

arts. 1°; 20 , 30 e 40 da Lei Delegada n°31, de 28 de agosto de 1985.".
Sala das Reuniões, 25 de maio de 2004.
Jô Moraes

EMENDA N° 10
Dê-se ao inciso II do art. 20 a seguinte redação:
Art. 20 - .................................................................
II - 50% (cinqüenta por cento) de seus membros serão nomeados a

partir de listas tríplices a serem elaboradas por representações de
segmentos educacionais de Minas Gerais, entidades sindicais na área
educacional, representação de pais e representações patronais.".

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2004.
Antônio Júlio

EMENDA N° 11
Dê-se ao art. 3 0 do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n° 1 .075/2003

a seguinte redação:
"Art. 30 - O mandato do conselheiro é de dois anos, vedada a

recondução.".
Sala das Reuniões, 25 de maio de 2004.
Dinis Pinheiro

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 26, às 9 e às 20 horas, fios
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 12a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA isa LEGISLATURA, EM 20/5/2004

Às lShiSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Zé Maia, membros da
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supracitada Comissão. Está presente também o Deputado
Domingos Sávio. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, o Projeto de Lei n° 1.354/2004, do Governador do Estado,
que dispõe sobre o Fundo Penitenciário Estadual, e para
esclarecimento da destinação dos recursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública, repassados pela União ao Estado de Minas
Gerais. Passa-se à 3 a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Rogério Correia, em
que solicita sejam também ouvidas nesta reunião as seguintes
autoridades: Ricardo Sales Cordeiro, Sub-Defensor Público-Geral,
representando a Defensoria Pública; Júnia Roman Carvalho,
representando a Associação dos Defensores Públicos e Graziela Reis,
representando o Conselho Regional de Psicologia. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão
sobre o assunto objeto desta reunião. Registra-se a presença dos Srs.
Hilton Secundino Alves, representando o Desembargador Lúcio
Urbano da Silva Martins, Secretário de Estado de Defesa Social;
Delegado Willian Leroy, da Divisão de Tóxicos e Entorpecentes;
Marcos Terrinha, Presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários,
e das autoridades, mencionadas anteriormente, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Rogério Correia, um dos autores do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Laudelino

WANk
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Augusto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O OFÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS N°

11/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Conselheiro Presidente, o ofício em epígrafe

encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado
relativa ao exercício de 2003, em conformidade com o art. 76, § 5°, da
Constituição do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 1 0/4/2004, foi o ofício
encaminhado a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 217 e 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Tribunal de Contas do Estado é o órgão auxiliar da Assembléia

Legislativa no que tange à atividade de controle externo do Estado e
das entidades da administração indireta. Essa competência
institucional é definida pelo art. 73, § 1 0, item II, e pelo "caput" do art.
76 da Constituição mineira. E também sua atribuição exercer o
controle externo dos municípios, por meio do acompanhamento e da
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial.

A prestação de contas do Tribunal obedece ao padrão determinado
por sua Instrução Normativa n° 7/2002, que estabelece as normas
sobre a composição e a apresentação das prestações de contas dos
administradores e dos gestores dos órgãos da administração direta
estadual.

Os demonstrativos, relatórios, documentos, declarações e certidões
constantes do processo são, basicamente, o resultado do trabalho
elaborado por comissão técnica de servidores daquela Corte,
especificamente designada para tanto.

No exercício financeiro de 2003, o Tribunal de Contas realizou
despesas da ordem de R$154.000.000,00. Comparando esse valor
com os gastos do exercício anterior que foram da ordem de
R$146.300.000,00 tivemos um incremento de 5,2%. Entretanto, em
médio prazo, comparando os gastos do exercício de 2003 com os do
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exercícios de 1999, quando foram gastos R$99.600.000,00,
verificamos um incremento de 55,6% em quatro anos. Os gastos com
pessoal e encargos chegaram, em 2003, a R$134.500.000,00. Em
1999, os gastos com pessoal e encargos foram da ordem de
R$86.400.000,00. Portanto, uma variação nominal de 55,7% entre
2003 e 1999. Os dados apresentados na prestação de contas não são
suficientes para entendermos a razão dos incrementos.

Verificamos também que, no total das despesas com pessoal, não
foram computadas as despesas com pessoal inativo do Tribunal de
Contas tendo em vista a verificação dos limites dos arts. 18,19 e 20 da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Esses dispositivos legais definem,
basicamente, os tipos de despesas de pessoal que farão parte do
cálculo. Foram incluídas todas as parcelas remuneratórias com
pessoal ativo, inativo e pensionistas. Norma posterior permitiu retirar
do cômputo do limite gastos efetuados com inativos integrantes do
sistema previdenciário contributivo, o que não alcança, em nosso
entendimento, os inativos custeados unicamente pelas rendas gerais
do Estado. Não obstante, instruções normativas do Tribunal de Contas
do Estado permitem a dedução de gastos com pensões e
aposentadorias do cômputo geral das despesas com pessoal, seja
pelo sistema contributivo, seja pelo sistema de repartição simples,
alterando-se, dessa forma, para maior, o limite permitido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.

O parecer elaborado pelo controle interno daquela Corte e parte da
prestação de contas, ora em análise, informa que foram fiscalizados
2.204 órgãos e entidades da esfera estadual e municipal; dois
"segmentos do Governo" foram destacados para "exame"; outros dois
programas de Governo foram avaliados quanto à sua economicidade,
eficiência, eficácia e efetividade; foram examinados vários convênios
envolvendo assistência ao portador de deficiência física, assistência
ao idoso, apoio ao migrante e apoio à família. Segundo ainda o
parecer, duas empresas em liquidação foram inspecionadas;
examinou-se a legalidade de 26.979 atos de admissão de pessoal e
de 91.780 designações de pessoal para o exercício de função pública
ocorridas na Secretaria de Estado da Educação. Realizaram-se 21
inspeções e auditorias em órgãos da administração direta e indireta
estadual. No âmbito da administração municipal foram realizadas 489



1398
inspeções ou auditorias. Avaliaram-se sistemas de controle
interno do próprio Tribunal e diversas outras ações foram
desenvolvidas.

Entretanto, não tivemos notícias nem detalhamento sobre os
resultados de todo esse trabalho. Quais foram as irregularidades
apontadas e quais os resultados objetivos alcançados. Quais
processos foram enviados ao Ministério Público e por quais razões?
Foram aplicadas sanções, multas, advertências? Os resultados foram
publicados? Não temos essas informações.

Além da descrição quantitativa do trabalho efetuado, acreditamos
ser de fundamental importância o aprofundamento dos aspectos
qualitativos da atuação do Tribunal que, no mínimo, devem conter os
resultados concretos para a sociedade advindos dos esforços e
recursos utilizados por nossa Corte de Contas. Esses resultados não
constam da prestação de contas.

Importante também registrar que o Tribunal não está sujeito ao
controle externo. O envio trimestral a esta Assembléia do relatório de
atividades utiliza a mesma linha da abordagem quantitativa, que não é
suficiente e não supre a necessidade de fiscalização e de
acompanhamento externos que a sociedade demanda. Observa-se,
na leitura do Relatório de Atividades Anual, por exemplo, além dos
mesmos dados estatísticos, uma extensa relação das suas
competências e procedimentos contidos no seu Regimento Interno.
Assim, não se pode verificar os detalhes da execução do orçamento, o
controle dos atos de gestão, os procedimentos licitatórios, os
resultados alcançados nas auditorias e fiscalizações e que julgamos
fundamentais numa prestação de contas.

Enfim, a leitura e análise da documentação apresentada não
demonstra, apesar das considerações anteriores, indício de
ilegalidade, irregularidade, malversação ou má gerência de recursos
públicos. Mais uma vez reiteramos que nossa sociedade demanda
mais do que exames de aferição da legalidade e regularidade contábil.
Necessitamos, sobretudo, de um sistema de avaliação de políticas
públicas e um sistema de acompanhamento das metas de governo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do

Tribunal de Contas referentes ao exercício de 2003, por meio do
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projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao

exercício de 2003.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII,

da Constituição do Estado de Minas Gerais, as contas do Tribunal de
Contas do Estado referentes ao exercício de 2003.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Doutor Viana -

José Henrique - Sebastião Helvécio - Chico Simões.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.499/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n°

1.499/2004 visa declarar de utilidade pública a Associação Solidária
Casa de Nazaré - ASCAN -, com sede no Município de São Joaquim
de Bicas.

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

Fundamentação
A Associação Solidária Casa de Nazaré, fundada em 10/8/2001,

vem desenvolvendo programas direcionados a crianças, pré-
adolescentes, jovens e adultos, principalmente indigentes. Presta-lhes
assistência nas áreas de educação, saúde e alimentação.

Objetiva, também, prevenir o uso indevido de drogas, incluídos o
alcoolismo e o tabagismo.

No intuito de propiciar melhor qualidade de vida à população,
fomenta iniciativas que atendam às necessidades emergenciais
apontadas pela comunidade local, entre elas a inserção de seus
associados no mercado de trabalho por meio de programas
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educacionais e cursos profissionalizantes.

Em virtude do alcance de sua obra, ela se torna merecedora do
título declaratório de utilidade pública.

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

n° 1.499/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.504/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo seja declarado de utilidade pública o
Conselho Central de Muriaé da Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede nesse município.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do ad.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Conselho Central de Muriaé da Sociedade de São Vicente de

Paulo é uma entidade civil, sem fins lucrativos e cujas finalidades são
proporcionar proteção, segurança, educação e saúde às pessoas de
baixa renda e desenvolver outras ações assistenciais, seja
diretamente ou por intermédio dos Conselhos Particulares,
Conferências Vicentinas e Obras Unidas a ele subordinados.

No exercício de suas atividades, tem como norte os princípios
estatuídos pelo Regulamento Geral da Sociedade de São Vicente de
Paulo, cuja observância visa à realização do ideal de caridade cristã
que inspirou o seu fundador, Antônio Frederico Ozanam.

Como o trabalho desenvolvido pela entidade é de grande
importância para a promoção da qualidade de vida do segmento social
menos favorecido, ajuizamos conveniente e justa a pretensão de se
lhe outorgar o título declaratório de utilidade pública estadual.
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Conclusão

Em face do expostõ, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.504/2004, em turno único.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.521/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Moradores de Ascensão, com sede no Município de Pará de
Minas.

O projeto foi examinado preliminarmente
Constituição e Justiça, que concluiu por st 'a juridicidade,

esta Comissãoconstitucionalidade e legalidade. Cabe agora a
preceitua o art.deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme

103, 1, "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

de Ascensão é umaA Associação Comunitária dos Moradores
entidade civil cuja finalidade principal é congregar pessoas

nos seus aspectosinteressadas em desenvolver a comunidade
atividades artísticas,sociais, econômicos e políticos. Desenvolve

culturais e desportivas, com o intuito de proporcionar aos moradores
locais as condições de melhoria de qualidade de vida, o que constitui
valiosa parceria com o poder público.

Por isso entendemos oportuna a intenção de lhe conceder a
pretendida declaração de utilidade pública.

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

1.521/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.522/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

pela Comissão de
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De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em

epígrafe tem por escopo seja declarada de utilidade pública a
Associação Comunitária de Santa Edwirges, com sede no Município
de Pará de Minas.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade e apresentou a Emenda n° 1.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada no relatório, de natureza assistencial, tem

como objetivo precípuo promover o bem-estar social com ações
concretas que visem à proteção da saúde da família, da maternidade,
da infância e da terceira idade.

Para consecução de suas atividades, faz levantamento das reais
necessidades dos moradores da localidade de Santa Edwirges e
providencia o seu encaminhamento aos órgãos municipais, estaduais
e federais.

Também estimula a organização e a integração comunitária.
Os trabalhos desenvolvidos por essa entidade constituem, sem

dúvida, valiosa parceria com o poder público na busca da melhoria
das condições de vida da sociedade, pelo que é conveniente e justa a
pretensão de se lhe outorgar o título declaratório de utilidade pública
estadual.

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

1.52212004, em turno único, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.526/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
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dos Pequenos Produtores Rurais de São Felipe, com sede no
Município de Ibiracatu.

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

Fundamentação
A Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de São

Felipe, entidade civil sem fins lucrativos, tem como finalidade principal
o desenvolvimento de ações de suporte à organização
socioeconõmica e à promoção do cooperativismo no campo, além de
oferecer aos seus associados atividades culturais e recreativas.

Parece claro, a partir do exame da documentação anexada ao
processo, que essa instituição desenvolve atividades as mais
diversas, sempre com o intuito de proporcionar àquela comunidade
condições de melhoria da qualidade de vida, o que constitui valiosa
parceria com o poder público.

Por isso entendemos oportuna a intenção de lhe conceder a
pretendida declaração de utilidade pública.

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

1.526/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.527/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Jovens
Estudantes Rurais de Córrego Grande, com sede no Município de
lbiracatu.

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

A Associação dos Jovens Estudantes Rurais de Córrego Grande,
entidade civil sem fins lucrativos, tem como finalidade principal dar
suporte à organização e à racionalização das atividades econômicas
no setor agropecuário dessa região, desenvolvendo e estimulando o
cooperativismo.

Também proporciona aos seus associados atividades culturais e
recreativas.

Parece claro, a partir do exame da documentação anexada ao
processo, que essa instituição desenvolve atividades as mais
diversas, sempre com o intuito de promover condições de melhoria na
qualidade de vida de seus associados num processo de participação
concreta na consolidação da cidadania, o que constitui valiosa
parceria com o poder público.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida
declaração de utilidade pública.

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

1.527/2004, em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.540/2004

Comissão do.Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação Produtores
Trabalhadores Rurais Comunidade Charco, com sede no Município de
Presidente Olegário.

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

Fundamentação
A referida Associação trabalha pelo desenvolvimento das atividades
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do campo, estabelecendo melhores condições de vida para a
comunidade local. Promove atividades culturais, esportivas e de lazer
dentro de um processo de integração com a sociedade.

A prestação de serviços de assistência médica aos seus associados
consolida uma atuação voltada ao bem-estar social. Também se
destaca na defesa do meio ambiente e na preservação dos recursos
naturais, efetivando campanhas em parceria com o poder público.

Pela sua atuação, ela merece o título declaratório de utilidade
pública.

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

1.54012004, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.566/2004

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação de
Diabéticos do Norte de Minas Gerais - ADNORTE -, com sede no
Município de Montes Claros.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A ADNORTE, fundada em 11/6/91, entidade civil sem fins lucrativos

e de natureza filantrópica, atua diretamente na área de saúde, tendo
como finalidade, entre outras, prestar assistência médica aos
associados, que são diabéticos, oferecendo-lhes medicamentos,
materiais e produtos farmacêuticos, além de desenvolver importante
trabalho de conscientização de seus familiares e da comunidade em
geral sobre o tema.

Os trabalhos desenvolvidos por essa instituição constituem, sem
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dúvida, valiosa parceria com o poder público na busca da
melhoria das condições de vida dessas pessoas, pelo que ajuizamos
conveniente e justa a pretensão de se lhe outorgar o título declaratório
de utilidade pública.

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

1.566/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.568/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado George Hilton,
objetiva declarar de utilidade pública o Asilo Sagrado Coração de
Jesus, com sede no Município de Cordisburgo.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal. Vem ela agora a este colegiado para deliberação conclusiva,
com base no art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Asilo Sagrado Coração de Jesus, entidade civil sem fins lucrativos

e de natureza filantrópica, tem por finalidade prestar assistência social
às pessoas de baixa renda, especialmente os idosos, fornecendo-lhes
alimentação, medicamento, vestuário e assistência médica, além de
promover atividades voltadas para o lazer.

Para consecução de suas atividades, procura firmar parcerias com
outras entidades congêneres e órgãos públicos que atuam
diretamente na área de assistência social, de forma a atualizar suas
diretrizes de trabalho e captar recursos para realização de suas
finalidades especificas, focadas no atendimento às pessoas da
terceira idade.

Pelo que foi exposto, está habilitado a receber o título de utilidade
pública.

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

1.568/2004, em turno único.
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Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
Marília Campos, relatora.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°501/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela é de autoria do Deputado Wanderley Ávila e
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Guiricema o imóvel que especifica.

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição e
Justiça apreciar preliminarmente a matéria e, na oportunidade,
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade,
apresentando o Substitutivo n° 1.

Dando prosseguimento à sua tramitação, compete a este órgão
colegiado apreciá-la quanto à possível repercussão financeira
decorrente de sua aprovação, conforme estatuído no art. 188, c/c o
ad. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata a proposição constitui-se de terreno com área

de 11.750,50M2, situado no Município de Guiricema, doado ao Estado
em 1966.

A proposição determina que o bem será destinado à construção de
moradias para pessoas carentes e será revertido ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos, não lhe tiver sido dado tal fim.
Garante-se, dessa forma, que ele será usado para finalidade
vinculada ao interesse público.

Ouvida a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão sobre a
matéria, ela manifestou-se favorável à doação, nos termos da Nota
Técnica n° 10, de 4/6/2003, pois o Poder Executivo não tem interesse
na utilização do imóvel.

A autorização legislativa constitui 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° de
seu art. 105, que prevê a necessidade do referido instrumento para a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Estado.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
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a transferência de domínio de bens públicos, além de não
representar despesas para o erário e não acarretar repercussão na lei
orçamentária.

Por fim, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo n° 1 com a finalidade de estabelecer como donatário o
Município de Guiricema e não a Prefeitura local, como constava na
proposição original, além de adequá-la à técnica legislativa.

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

501/2003, no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1 oferecido pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Doutor Viana -

Sebastião Helvécio - Mauro Lobo - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°896/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em pauta
estabelece condições para a instalação e o funcionamento de
frigoríficos, matadouros, abatedores e charquados no Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

Distribuída a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta
perdeu prazo para emitir seu parecer.

Atendendo requerimento do autor, foi a proposição encaminhada à
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que também
perdeu prazo para emitir seu parecer.

Em seguida, a proposição foi encaminhada à Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, que também perdeu prazo para emitir
seu parecer.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva obrigar frigoríficos, matadouros,

abatedores, charqueadas e curtumes a apresentar o Estudo de
Impacto Ambiental - EIA - e o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA -
para obtenção de licenciamento ambiental.

0 art. 20 da proposição em exame proíbe a instalação e o
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funcionamento desses empreendimentos em perímetro urbano ou
regiões densamente povoadas. O art. 3 0 estabelece o aprimoramento
dos sistemas de controle fiscal dessas empresas, até mesmo por meio
da instalação de dispositivo eletrônico nas linhas de produção dos
frigoríficos. O art. 41 concede o prazo de dois anos para as empresas
instaladas em perímetro urbano adaptarem-se às exigências da lei.

A proposição, da forma como foi apresentada, encontra vários
obstáculos do ponto de vista jurídico, contendo dispositivos que não
observam normas federais e municipais que tratam do meio ambiente
e do uso e da conservação do solo.

A matéria é disciplinada, em nosso Estado, pela Lei n° 7.772, de
8/9/80, e regulamentada de forma consolidada pelo Decreto n°
39.424, de 5/2/98, que dispõem sobre a proteção, a conservação e a
melhoria do meio ambiente. Nessa lei estão discriminadas as
condições para instalação e funcionamento de empreendimentos que
sejam fonte de poluição, condicionando o início e a manutenção
dessas atividades à obtenção de licenciamento ambiental; entretanto
a legislação existente não foi suficiente para resolver o problema da
localização de frigoríficos, matadouros, abatedores, charqueadas e
curtumes em áreas urbanas ou densamente povoadas, onde
seguramente a descarga de detritos em mananciais e a produção de
mau odor, em muito desagrada, colocando em risco a saúde ou o
bem-estar da população.

Compete ao Estado, na maioria dos municípios mineiros, a
concessão do licenciamento ambiental. Para as cidades cujo
licenciamento é concedido pelo Estado, poderemos resolveí o
problema, proibindo a concessão de novas licenças para instalação e
funcionamento para os futuros empreendimentos e promovendo uma
rigorosa fiscalização nos empreendimentos hoje existentes, deixando
a critério do Conselho de Política Ambiental - COPAM - a decisão
sobre a continuação das suas atividades.

Para compatibilizar o projeto com as normas gerais que regem a
matéria, apresentamos o Substitutivo n° 1, redigido no final deste
parecer.

Quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, que compete a
essa Comissão examinar, a proposição não gera novas despesas aos
cofres públicos. Já existe na legislação em vigor a previsão da
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fiscalização proposta no substitutivo, que inova apenas fixando
um prazo para avaliação das empresas atualmente existentes. Quanto
à possibilidade de decisões futuras do COPAM quanto à suspensão
de atividades de algumas empresas, já existe previsão na legislação
atual para tal penalidade.

Não podemos deixar de considerar que atividades poluidoras, se por
um lado trazem recursos tributários aos cofres públicos, por outro
colocam em risco a saúde e prejudicam o bem estar do cidadão. Em
muitos casos os recursos que o Estado gasta para combater as
conseqüências da poluição causada por esse tipo de empreendimento
em muito supera o que ele arrecada com tributos.

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

896/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Estabelece condições para a instalação e o funcionamento de
frigoríficos, matadouros, abatedouros e charqueadas no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O licenciamento ambiental para a instalação e o

funcionamento de frigoríficos, matadouros, abatedouros, charqueadas
e curtumes depende da apresentação prévia de Estudo de Impacto
Ambiental - EIA - e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental -
RIMA -, sem prejuízo de outras exigências municipais cabíveis.

Parágrafo único - A critério do órgão ambiental competente, o
empreendimento, em razão de sua natureza, localização, porte e
demais peculiaridades, poderá ser dispensado da apresentação do
EIA e do RIMA, hipótese em que deverá ser apresentado um Relatório
de Controle Ambiental - RCA.

Art. 20 - Não serão concedidas licenças de instalação e de
funcionamento aos empreendimentos de que trata esta lei localizados
em perímetros urbanos ou em regiões densamente povoadas.

Art. 30 - Os empreendimentos localizados em áreas de perímetros
urbanos ou em regiões densamente povoadas que estejam em
operação na data da publicação desta lei serão fiscalizados quanto ao
cumprimento das normas de proteção e conservação do meio
ambiente, ficando a critério do Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM, no prazo de dois anos, a decisão sobre a
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continuação de suas atividades.

Art. 40 - O Poder Exécutivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias a contar 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 Comissões, 26 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões - Mauro Lobo - José Henrique - Doutor Viana.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.149/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
(Novo Relator nos Termos do § 30 do art. 138 do Regimento Interno)

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em

epígrafe dispõe sobre a apresentação de relatório ambiental, na forma
que especifica.

Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, esta
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade
da matéria com a Emenda n° 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, que opinou por sua aprovação com a
Emenda n° 1.

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer,
em obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento
Interno.

Rejeitado o parecer que opinava pela rejeição da matéria, passamos
a emitir nosso parecer, nos termos do § 30 do art. 138 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento autoriza o Ministério Público, os órgãos e

as entidades ambientais, estaduais e municipais a estabelecer que os
responsáveis por empreendimentos públicos e privados considerados
como efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do meio
ambiente enviem relatório ambiental de obras ou atividades, na forma,
no prazo e nas condições estabelecidas pelo poder público.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o projeto trata
do poder de polícia sob a forma de avaliação das condições de risco
de dano ambiental dos empreendimentos licenciados. Em seu
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parecer, relata que a Constituição da República arrolou várias
formas de intervenção do poder público em matéria ambiental.
Entretanto, o rol de atribuições da administração não exclui outros
métodos de intervenção do Estado para alcançar o meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Objetivando aprimorar o projeto, essa
Comissão apresentou a Emenda n° 1, na qual substitui o termo
"relatório ambiental" por "relatório de avaliação de risco ambiental".

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais relata em seu
parecer que o legislador mineiro tem sido profícuo na elaboração de
leis que protegem o meio ambiente, mas não é sem razão. Em Minas,
as maiores riquezas são exatamente aquelas advindas da exploração
do meio ambiente. Desse modo, considera que o projeto em exame é
procedente e que contribuirá para evitar danos ambientais.

Todavia, entendemos ser necessária a apresentação de uma
emenda, estendendo o disposto no art. 1° também para a Assembléia
Legislativa, o que fazemos ao final deste parecer.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, temos a informar
que a proposição não trará qualquer impacto. Trata-se de uma medida
administrativa que vincula o empreendedor às informações prestadas,
inclusive para efeitos legais, o que pode agravar sobremaneira a pena
a ele imposta se ficar comprovado que omitiu ou deturpou as
informações contidas em seu relatório ou mentiu sobre elas. Assim,
poderá haver ingresso de recursos para o erário, se for aplicada a
multa.

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

1.14912003, no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentadapela
Comissão de Constituição e Justiça, e com a seguinte Emenda n°2.

EMENDA N°2
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - A pedido do Ministério Público, da Assembléia Legislativa

ou dos órgãos e entidades estaduais ou municipais de meio ambiente
competentes, os empreendimentos em funcionamento, públicos ou
privados, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou
degradadores do meio ambiente, encaminharão relatório ambiental de
obras ou atividades, na forma, no prazo e nas condições
estabelecidas pelo poder público.".
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Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
Ermano Batista, PrSidente - Sebastião Helvécio, relator - Mauro

Lobo - Doutor Viana - José Henrique - Chico Simões.
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.321/2003

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 especifica.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não vislumbrou óbice constitucional ou
legal à sua tramitação, vem ela agora a este órgão colegiado para ser
apreciada nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata o projeto de lei constitui-se de terreno

edificado, com área de 10.035m2, localizado no Município de
Divinópolis e doado ao Estado por particular, em 1947, com o fim,
expresso no instrumento de transferência de titularidade, de que fosse
construída no local uma escola rural. Assim procedeu o Poder
Executivo, ao instalar ali a Escola Estadual Mata dos Coqueiros, que
funcionou por vários anos, mas que hoje se encontra desativada.

Por essa razão, o atual Prefeito intenta seja o imóvel utilizado para
abrigar o Conselho Comunitário Rural da Mata dos Coqueiros, pelo
que se faz mister seja ele transferido ao patrimônio municipal.

Cuidando para que seja preservado o interesse público na
transação, o art. 2 0 da proposição estabelece que o bem reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação proposta.

A autorização legislativa, neste caso, decorre da exigência
consubstanciada na Lei Federal n° 4.320, de 1964, que, ao estatuir
normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dosEstados, do Distrito Federal e
dos municípios estabelece, no § 2 0 dó art. 105, que a movimentação
dos valores componentes do ativo permanente do Tesouro só pode
ser realizada com a referida autorização.
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O negócio jurídico a que alude o projeto não acarreta despesas

aos cofres públicos e nem causa impacto na lei orçamentária. As
alienações de bens imóveis por doação, devidamente autorizadas por
este Parlamento, não necessitam ser incluídas na lei orçamentária.
Representam somente uma mudança no ativo permanente do balanço
patrimonial do Estado.

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

1.321/2003, no 1° turno.
Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Sebastião

Helvécio - Chico Simões - Mauro Lobo - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.352/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Encaminhado por meio da Mensagem n° 175/2004, do Governador
do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera o art. 101 da Lei n°
13.317, de 1999, que contém o Código de Saúde de Minas Gerais.

Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, esta
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade
da matéria.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Saúde, que
opinou por sua aprovação, na forma original.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir seu parecer, em obediência ao
art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em pauta objetiva modificar os incisos 1, II e III do § 1°

do art. 101 da Lei n° 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de
Saúde do Estado de Minas Gerais.

Consoante a mensagem enviada pelo Governador do Estado, a
medida proposta decorre da necessidade de se estabelecerem novos
valores para as multas aplicadas às infrações sanitárias, mantida a
graduação proporcional à sua gravidade. Os valores vigentes se têm
mostrado ineficientes para coibir violações às normas sanitárias,
estimulando até mesmo a reincidência. Acrescenta ainda o Chefe do
Executivo que esses valores foram fixados a partir dos parâmetros da
Lei Federal n° 6.437, de 20/8177, que versa sobre infrações à
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legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas e
dá outrasprovidênciaè, com as modificações introduzidas pela Lei
Federal n° 9.695, de 20/8/98.

Conforme dispõe o art. 101 da Lei n° 13.317, de 1999, nas infrações
leves, a multa varia de 205 a 1.025 UFIRs; nas infrações graves, de
1.026 a 5.120 UFIRs; nas infrações gravíssimas, de 5.121 a 20.470
UFIR5. Na proposição em exame, as infrações leves sujeitam-se a
multa de 600 a 21.000 UFEMGs; as infrações graves, de 21.001 a
60.000 UFEMGs; as infrações gravíssimas sujeitam-se a multa de
60.001 a 450.000 UFEMGs.

Desse modo, a medida contemplada na proposição não trará
nenhum ônus para o Estado; ao contrário, representará o ingresso de
recursos para os cofres públicos, não encontrando empecilho de
ordem financeira e orçamentária para a sua aprovação.

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

1.352/2004, no 1° turno.
Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Doutor

Viana - Mauro Lobo - Chico Simões - José Henrique.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.361/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, o projeto
de lei em epígrafe dispõe sobre critérios na utilização de resíduos no
beneficiamento de café e na torrefação e na moagem desse produto.

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

Posteriormente, a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte opinou pela aprovação da proposição, na forma do
mencionado substitutivo.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes
de sua competência.

Fundamentação
O projeto tem como objetivo limitar a 1% a presença de matérias

estranhas e impurezas no café destinado a torrefação e moagem, com
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vistas a proteger o consumidor quando da aquisição de café na
ponta do varejo, uma vez que as misturas a ele adicionadas não
poderão ultrapassar esse limite. A proposição estatui também penas
de advertência, multa e apreensão de mercadoria para os infratores
da lei, e, em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

A douta Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que, nos
termos do art. 24, II, da Constituição Federal, produção e consumo
são matérias de competência legislativa concorrente da União, dos
Estados membros e do Distrito Federal. Assim, aos Estados federados
incumbe suplementar a legislação federal existente para atender às
suas peculiaridades, conforme estabelece o § 2 0 do mencionado
mandamento da Carta Magna.

Segundo a Comissão de Constituição e Justiça, ao tratar da
classificação de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de
valor econômico, em especial do café beneficiado de grão cru, a
União, no exercício de sua competência concorrente, exauriu,
praticamente, a matéria, exercendo toda a sua atribuição legiferante,
descendo aos mínimos detalhes, para atender ao princípio da
uniformidade de tratamento em todo o território nacional. Assim, o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento já regulamentou
as matérias relacionadas com a produção cafeeira, em especial
aquelas de natureza técnica, válidas para todo o território nacional.

O Brasil é uma Federação, e, principalmente sob a ótica econômica
e financeira, em especial com a redução de custos e entraves
burocráticos, é imperioso que o comércio entre os Estados membros
seja regido pelas mesmas normas, possibilitando um intercâmbio
harmonioso, o que contribui para reduzir o chamado e tão criticado
custo Brasil. Em outras palavras, nessa seara, se cada ente federativo
estabelecer suas próprias leis, criar-se-ia uma verdadeira Torre de
Babel. Assim, estatuir classificações de produtos vegetais,
subprodutos e resíduos deve ser natural e imperiosamente atribuição
da União. Os Estados membros podem e devem exercer função de
poder de polícia administrativo, ou seja, fiscalizar o cumprimento das
normas que regulam a matéria.

Dessa forma, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o
projeto na sua forma original é inconstitucional, visto que, em se
tratando de competência legislativa concorrente, já existe ampla
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legislação nacional que rege detalhadamente a matéria.

Em vista disso, apresentou o Substitutivo n° 1. Esse substitutivo se
limita a estabelecer a obrigatoriedade de o café destinado à venda em
comércio, na ponta do varejo, trazer informações sobre o percentual
de matérias estranhas e impurezas que contém, que, obviamente, não
poderá ultrapassar o limite já estabelecido pela legislação federal.
Assim o assunto poderia ser melhor discutido nas comissões de
mérito. A matéria insere-se na competência do Estado membro, pois
diz respeito a sua atuação como agente que exerce o poder de polícia
administrativo, fiscalizando o cumprimento das normas federais que já
disciplinam a matéria.

Por seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte entendeu que o substitutivo mencionado aperfeiçoa o
projeto, ao instituir a obrigatoriedade de se informar aos consumidores
o percentual de matérias estranhas e impurezas contidas no café
colocado à venda, propiciando mais proteção à saúde dos
consumidores do produto e transparência nas relações de consumo.
Essa medida, além de salutar, atende ao que dispõe o art. 6 0 da Lei
Federal n° 8.078, de 11/9/90, o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100,
c/c o ai. 102, inciso VII, do Regimento Interno, entendemos que o
projeto de lei não encontra óbice do ponto de vista financeiro ou
orçamentário. A proposição não apresenta repercussão significativa
nas finanças públicas, pois dispõe sobre interações entre dois agentes
da esfera privada, visto que os dois pólos são o consumidor e o
fabricante, e o Estado, "lato sensu", não é ator nesses atos.

O Substitutivo n° 1 torna obrigatória a informação, no rótulo de café
destinado a venda em comércio, do percentual de matérias estranhas
e impurezas que ele contém, definidas pela Instrução Normativa n° 8,
de 11/6/2003, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
o que corresponde à fixação de um rótulo de qualidade no produto.

Ele também concede ao Estado membro poderes mais efetivos e
amplos para exercer a função que lhe é própria, qual seja, a de
fiscalização e de controle. Atualmente, a fiscalização é feita pelo
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - apenas no início da cadeia
produtiva, o que enseja fraudes posteriores. Com  a afixação do rótulo,
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a fiscalização poderá ser feita, também, no final dessa cadeia, isto
é, seja, nas prateleiras do supermercado.

Ademais, o consumidor, ao examinar o rótulo, verificará o teor de
pureza do café e poderá, naturalmente, optar por aquele de melhor
qualidade. Assim, teremos um efeito multiplicador na fiscalização, em
que o próprio mercado naturalmente seleciona os melhores produtos e
rejeita os demais.

Vale ressaltar que já existe o Programa Permanente de Controle da
Pureza do Café - PPCPC -, cujo objetivo é estabelecer um
comportamento ético, por meio de normas e condições para obtenção
e utilização do direito ao uso do Selo de Pureza ABIC - Associação
Brasileira da Indústria de Café - e respectivo certificado, ambos
privativos dos sócios da ABIC.

A autorização para o uso do Selo de Pureza ABIC provém da
adesão espontânea das associadas da ABIC que manifestarem a
disposição de adotar o comportamento ético e destina-se a atestar a
pureza e confiabilidade do produto oferecido ao consumidor.

O uso do Selo de Pureza ABIC será autorizado sob as condições do
regulamento do PPCPC e sempre em vista de comportamento ético,
podendo o Selo ser impresso nas embalagens dos produtos que
atendam às especificações e padrões exigidos pela legislação em
vigor e às normas estabelecidas pela ABIC.

O Selo de Pureza ABIC é marca registrada da Associação Brasileira
da Indústria de Café e atesta a pureza do produto.

Assim, o próprio mercado já dispõe de mecanismos para o controle
da qualidade do café, de adesão voluntária. Com a lei, o selo tornar-
se-á compulsório.

Finalmente, cumpre ressaltar que a adição intencional ou
fraudulenta de matérias estranhas e impurezas ao café pelos agentes
da cadeia produtiva, com o fito de obter lucro ilícito, é algo
abominável, principalmente porque pode comprometer a saúde
pública, sujeitando o consumidor a doenças.

A matéria apresenta, assim, relevante fim social, merecendo
prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 1 0 turno, do

Projeto de Lei n° 1.361/2004 na forma do Substitutivo n° 1, da
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Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Mauro

Lobo - Chico Simões - Doutor Viana - José Henrique.
PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.369/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o Projeto de Lei n°
1.369/2004 altera a Lei n° 7.772, de 8/9/80, que dispõe sobre a
proteção, a conservação e a melhoria do meio ambiente.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Posteriormente, foi a proposição apreciada pela Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais quanto ao mérito, a qual opinou por
sua aprovação na forma do substitutivo apresentado pela Comissão
anterior.

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

Fundamentação
A proposição objetiva alterar a Lei n° 7.772, que disciplina a política

estadual de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente,
alterando os arts. 17 e 18, responsáveis pelas sanções administrativas
(advertência, multa e suspensão das atividades).

O art. 17 tem a seguinte redação: "Os pedidos de reconsideração
contra pena imposta pela Comissão de Política Ambiental - COPAM -
não terão efeito suspensivo, salvo mediante Termo de Compromisso
firmado pelo infrator, obrigando-se à eliminação das condições
poluidoras dentro de prazo razoável, fixado pela Comissão de Política
Ambiental - COPAM -, em conograma tísico-financeiro".

A nova redação proposta elimina a possibilidade do efeito
suspensivo no recurso relativo a pedido de reconsideração de pena
imposta pelo COPAM e estabelece o prazo de 30 dias para que o
recurso seja julgado.

A Comissão de Constituição e Justiça deteve-se longamente sobre o
assunto. Entendeu que, para se interpor o referido recurso de pedido
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de reconsideração, é necessário o pagamento prévio da multa, se
esta tiver sido a penà imposta. As demais modalidades de sanção,
como suspensão de atividade e de incentivos fiscais, têm aplicação
imediata e poderão ser afastadas apenas na hipótese de o pedido de
reconsideração ser julgado a favor do recorrente. Constatou, também,
que o referido art. 18 foi revogado pela Lei n° 12.581, de 17/7/97.

Ainda durante a análise, a Comissão colou ao seu parecer vários
acórdãos do Supremo Tribunal Federal que dão provimento a vários
recursos interpostos, acolhendo o depósito prévio do valor da multa
como condição ao uso do recurso administrativo. Em suma, aquela
Corte teve entendimento semelhante.

Dessa forma, entendeu a Comissão de Constituição e Justiça
oferecer o Substitutivo n° 1, com vistas a dar tratamento diferenciado
para as várias penalidades, pois, se o pedido de reconsideração for
julgado procedente, fica de difícil reparação o prejuízo sofrido pelo
recorrente, nas demais modalidades de sanção de natureza
administrativa, como suspensão de atividade, interdição de obra, etc.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, ao avaliar a
proposição quanto ao mérito, manifestou-se a favor das observações
levantadas pela Comissão de Constituição e Justiça, acolhendo o
substitutivo apresentado, em seu inteiro teor.

Sob o aspecto financeiro-orçamentário, escopo desta Comissão,
cabe observar que a proposição busca, principalmente em seus arts.
20 e 30, acrescentar parágrafos ao revogado art. 18 da Lei n° 7.772,
com o objetivo de estabelecer prazo para inscrição em dívida ativa
dos valores arrecadados com multa e juros de mora e responsabilizar
administrativamente o agente público que deixar de promover as
medidas cabíveis para tal finalidade.

Conforme preceitua o emérito Prof. Hely Lopes Meirelles, a Lei
Federal n° 6.830, de 22/9/80, passou a reger a execução judicial da
dívida ativa das Fazendas Públicas e suas autarquias. Entre as
inovações trazidas por esta lei merecem destaque o conceito de
dívida ativa, que compreende a tributária e a não-tributária e inclui a
atualização monetária, multa, juros de mora e demais encargos
previstos em lei.

Assim, entendemos que a proposição em apreço constitui um
avanço administrativo, porquanto estende a inserção em dívida ativa
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também para os créditos ambientais, conforme a norma
supramencionada. Déssa forma, busca o projeto cercar a
administração pública de maior garantia quanto ao recebimento dos
créditos ambientais, o que representará ingresso de recursos para os
cofres públicos, razões pelas quais não podemos deixar de acolhê-lo.

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

1.369/2004, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Chico Simões - José Henrique

- Sebastião Helvécio - Doutor Viana - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.430/2004

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°
1.430/2004 torna obrigatória a aplicação de selo higiênico nas latas de
cerveja, refrigerantes, sucos e outros gêneros alimentícios envasados.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 11/3/2004 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 c/c o art.
102 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça
deixou de examinar a matéria em decorrência de perda de prazo
regimental. Vem agora a proposição a esta Comissão para análise de
mérito, nos termos do inciso IV do art. 102 do Diploma ProcedimenSl.

Fundamentação
O projeto pretende obrigar os fabricantes de cervejas, refrigerantes,

sucos e outros gêneros alimentícios envasados em latas de alumínio a
aplicarem "selo higiênico" no local de contato da boca com o
recipiente. No parágrafo único do art. 1 0 define, de forma técnica, o
que é selo higiênico. No art. 20, veda a comercialização desses
produtos sem a aplicação do selo higiênico. No art. 31, estabelece
penalidades para o descumprimento da lei, e no art. 4 0 estipula prazo
de cento e oitenta dias para os fabricantes se adaptarem às
exigências legais.

A aplicação de selo higiênico nas latas de cervejas, refrigerantes,

rs
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sucos, etc. protege a saúde do consumidor. Como observou o
autor, o Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São
Paulo constatou que, em cada 100 latas, 40 apresentavam fungos e
bactérias nocivas à saúde humana. Constatou-se, ainda, a presença
de coliformes totais e fecais, causadores de vômitos, dor de cabeça e
até diarréia. Atualmente, diversas proposições dessa natureza estão
em trâmite em outros parlamentos, entre os quais citamos o de São
Paulo. Percebe-se, assim, a preocupação das autoridades com a
saúde pública.

O consumo de bebidas alcoólicas ou não por meio de latas de
alumínio e outros materiais é elevadíssimo, principalmente o de
cervejas, pela comodidade e facilidade com que são encontradas em
bares, restaurantes e similares. Com isso, a possibilidade de dano à
saúde humana, principalmente de crianças e jovens, aumenta
consideravelmente.

De fato, algumas indústrias vêm adotando o selo higiênico
voluntariamente, como forma de demonstrar respeito ao consumidor e
assim divulgar e ampliar seus mercados. No entanto, a colocação de
selo higiênico não deveria depender da vontade do fornecedor. Ao
poder público cabe o dever de zelar pela saúde de todos, como
determinado pelo art. .196 da Constituição Federal. Dessa forma, é
prudente que a aplicação do selo higiênico nesses produtos constitua
obrigação legal.

Para aperfeiçoar o projeto, apresentamos o Substitutivo n° 1. Nele,
substituímos as expressões "fabricantes", "latas de alumínio" e "selo
higiênico" por, respectivamente, "fornecedores", "bebidas envasadas
em latas" e "sistema de proteção individualizado para evitar
contaminação do recipiente com o ambiente externo", por serem mais
apropriadas. Quanto às sanções, determinamos a aplicação das
penalidades constantes no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90
- Código de Defesa do Consumidor. Com  essas medidas, corrigimos
os problemas da proposição, até do ponto de vista da sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Em todo caso, é preciso reconhecer
a necessidade de edição de legislação federal a respeito do tema,
para disciplinar o assunto de forma uniforme no território nacional.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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1.430/2004 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre sistema individualizado de proteção nas 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 sistema individualizado de proteção para evitar
contaminação do recipiente com o ambiente externo.

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 Comissões, 26 de maio de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente e relatora - Antônio Júlio - Maria Tereza

Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.484/2004

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Chico Simões,
tem como objetivo dispor sobre o atendimento aos consumidores por
parte dos estabelecimentos comerciais e dá outras providências.

Publicada em 1 0/4/2004 no "Diário do Legislativo", foi a matéria
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade na forma do Substitutivo
n° 1, por ela apresentado.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV, "a",
do Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em análise, na sua forma original, obriga os

fornecedores, especialmente supermercados e congêneres, a

lw
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disponibilizar mão-de-obra para o acondicionamento de
mercadorias. Submetida a matéria à Comissão de Constituição e
Justiça, esta concluiu que o projeto deveria ser acolhido na forma do
substitutivo que apresentou.

O projeto visa a atender aos anseios dos consumidores, pois, muitas
vezes, têm estes realizado tarefas que, na verdade, cabem aos
fornecedores, segundo o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor e os costumes, que também são fonte do direito. A
transferência dessa tarefa para o consumidor demandaria uma
ostensiva campanha por parte dos fornecedores, alertando para a
não-disponibilidade de funcionários para acondicionamento das
mercadorias adquiridas. Mesmo assim, o constrangimento seria
inevitável.

Assim sendo, entendemos que as medidas propostas devem ser
acolhidas na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que, dessa forma, aprimorou muito o projeto.

Conclusão
Em face das razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1°

turno, do Projeto de Lei n° 1.484/2004 na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões,. 26 de maio de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Antônio

Júlio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.516/2004
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por

objetivo dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, aprovando previamente a alienação de terra
devoluta que especifica e cujos processos foram instruídos pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER-MG -, órgão
vinculado • à Secretaria Extraordinária para Assuntos de Reforma
Agrária.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 18, .de 1993,
que disciplina a tramitação da matéria, coube à Comissão de
Constituição e Justiça apreciar preliminarmente o projeto, após o que
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se manifestou por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade.

Dando-se prosseguimento à tramitação, cumpre agora a este órgão
colegiado emitir parecer sobre o assunto, atendo-se aos lindes
estabelecidos no art. 102, IX, "e", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em causa trata de conceder aprovação prévia da

legitimação de posse de quatro glebas de terras devolutas rurais,
todas com mais de lOOha.

Em atendimento ao que dispõe a legislação regente da matéria, a
alienação de tais imóveis dar-se-á mediante compra preferencial, ou
seja, o legítimo posseiro terá prioridade para adquirir o bem, de
acordo com o preço de mercado.

Queremos enfatizar que elas, em si mesmas, refletem a política rural
adotada pelo constituinte mineiro no que se refere ao papel atribuído
ao Estado de "promover o bem-estar do homem que vive do trabalho
da terra e fixá-lo no campo', conforme o art. 247, "caput', da
Constituição mineira.

Em consonância com esses esclarecimentos, expressamos o
ajuizamento de que constitui justa medida a concessão do titulo
definitivo de propriedade dos terrenos a quem de fato participou
ativamente e de forma produtiva na ocupação do território mineiro.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n° 1.516/2004 no 1° turno.
Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
Gil Pereira, Presidente e relator - Ana Maria Resende - Padre João.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 26/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Deputado Jayro Lessa e
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar à Casa de Cultura
de Mariana - Academia Marianense de Letras o imóvel que especifica.

Aprovada no 1° turno, tal como apresentada, retorna a proposição
agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno,
nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

-4
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O projeto visa a conceder ao Poder Executivo a autorização

legislativa para doar ao Município de Mariana o imóvel constituído de
terreno urbano edificado, com área de 1.485M 2, desapropriado pelo
Estado de Minas Gerais em 1969, com o propósito de ali instalar a
Casa de Cultura de Mariana - Academia Marianense de Letras,
conforme sentença prolatada nos autos 882 de ação de
desapropriação movida contra Sílvio Ribeiro.

Entende-se que a pretendida doação do imóvel visa a regularizar a
situação, pois, desde aquela data, a Casa de Cultura de Mariana vem
funcionando no local, desenvolvendo atividades culturais, sociais e
artísticas, que pretende ampliar, razão pela qual reivindica a
transferência de domínio do imóvel. Integrado no seu patrimônio,
poderá adequá-lo inteiramente aos trabalhos lá realizados.

Tal autorização decõrre do art. 18 da Constituição do 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 0 do art. 105 da Lei
Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços
da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Importante trazer à baila o estatuído no mencionado art. 17, 1, a
saber, que a alienação de bens imóveis da administração pública,
subordinada à existência de interesse público devidamente justificado,
dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração
direta e entidades autárquicas e fundacionais. Com relação à alínea
"b" do citado inciso, que permite a doação exclusivamente para outro
órgão ou entidades da administração pública, de qualquer esfera de
governo, esclarecemos que, em medida cautelar da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 927-3/RS, o Supremo Tribunal Federal
suspendeu para os Estados, o Distrito Federal e os municípios a
referida restrição, por extrapolar a competência da União em
estabelecer norma geral.

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, embora represente ela uma redução
no ativo permanente do balanço patrimonial.

rÀ
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
26/2003, no 2 0 turno.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Doutor Viana -

Sebastião Helvécio - José Henrique - Mauro Lobo.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°313/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°
313/2003 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Jacutinga os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, com a Emenda n° 1,
retornando agora a esta Comissão, a fim de que seja elaborado
parecer para o 2 0 turno, nos termos do art. 102, VII, c/c o art. 189, do
Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei que ora analisamos, determinado por normas de

natureza constitucional, administrativa e de direito financeiro, vem
prover a necessária autorização legislativa para que o Estado possa
movimentar os valores que compõem o ativo permanente do Tesouro
por meio de doação. Tal autorização tem como fundamento o ali. 18
da Constituição do Estado, o ali. 17, 1, da Lei Federal n° 8.666, de
1993, e o § 2 0 do ali. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1964.

Os imóveis referidos no projeto são constituídos por terrenos com
áreas de 2.801 m2 e 704,20m2, que serão destinados ao
funcionamento da Escola Municipal Professor Alfeu Duarte, do ensino
fundamental, recentemente municipalizada.

Como a proposição atende aos dispositivos legais, reiteramos o
entendimento formalizado no 1 0 turno, quando este órgão colegiado
considerou que ela não acarreta ônus financeiro para o Estado nem
repercussão na lei orçamentária, não havendo óbice a sua aprovação
na Casa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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31312003, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Chico Simões -

Mauro Lobo - Doutor Viana - Sebastião Helvécio.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°313/2003

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga os
imóveis que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Jacutinga os seguintes imóveis, lá situados:
- área com 2.801m2 (dois mil oitocentos e um metros quadrados),

matriculado sob o n° 660, a fls. 1 do livro n° 2, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Jacutinga;

II - área com 704,20m 2 (setecentos e quatro vírgula vinte metros
quadrados), matriculado sob o n° 661, a fls. 1 do livro n° 2, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Jacutinga.

Parágrafo único - Os imóveis a que se referem o "capuV' deste artigo
destinam-se ao funcionamento da Escola Municipal Professor Alfeu
Duarte.

Art. 20 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do artigo 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 842/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Divinópolis o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no l o turno, na forma do vencido, que
recebeu em Plenário a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Administração Pública.

Em 29/4/2004, foi aprovado requerimento do Deputado Domingos
Sávio solicitando, com base no art. 183 do Regimento Interno, que a
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Comissão de Administração Pública apreciasse a matéria. O
parecer dessa Comissão opina pela aprovação da proposição, no 20
turno, na forma do vencido no 1° turno com a Emenda n° 1, que
apresentou.

Agora, a matéria retorna a este órgão colegiado a fim de também
receber parecer para o 2° turno, nos termos dos arts. 102, VII e 189,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere o projeto de lei é constituído de terreno

com área de 4.185,58m2, que será destinado à construção de escola
municipal. Posteriormente, ele recebeu duas emendas; a primeira, do
Deputado Paulo Cesar, mudando a finalidade para área de lazer e a
segunda, apresentada pela Comissão de Administração Pública,
altera-a para construção de praça pública, atendendo a solicitação dos
representantes dos Bairros Danilo Passos 1 e Danilo Passos II, onde o
imóvel está situado.

Cabe salientar que a autorização legislativa decorre da exigência
contida no art. 18 da Constituição do Estado, no ali. 17, 1, da Lei
Federal n° 8.666, de 1993, e no § 2 0 do ali. 105 da Lei Federal n°
4.320, de 1964.

Reiterando o que foi aduzido anteriormente, a matéria em tela
satisfaz os preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens estatais, pois atende ao interesse da coletividade,
além de não acarretar despesas para o erário.

Vale mencionar, ainda, que o negócio jurídico a ser realizado está
revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei prevê a reversão
do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese de não-atendimento do
objetivo fixado.

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

842/2003, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno com a Emenda
n° 1, apresentada pela Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Chico Simões - Sebastião

Helvécio - Doutor Viana - José Henrique - Mauro Lobo.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°931/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

rÀ
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Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Leonardo Moreira, tem como
objetivo impedir a cobrança de consumação mínima por parte dos
estabelecimentos comerciais que menciona e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 8/8/2003, foi a proposição
aprovada em 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 189 do Regimento Interno,
retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer no 2 0 turno.

Fundamentação
O projeto, na sua forma original, veda a cobrança da chamada

consumação mínima por parte dos restaurantes, casas de espetáculo
e congêneres no Estado. Submetida a proposição ao exame da
Comissão de Constituição e Justiça, esta, conforme consta do parecer
que emitiu, optou por sanar vícios de constitucionalidade que
obstavam a tramitação da matéria nesta Casa. Tais modificações
foram efetuadas por via do Substituivo n° 1, que, em vez de impedir a
cobrança da consumação mínima, obriga o fornecedor a prestar
informações claras acerca dessa prática comercial em seu
estabelecimento.

O aprimoramento supracitado espelha com fidelidade as exigências
de que trata o art. 6 0 do Código deProteção e Defesa do Consumidor,
consubstanciado na Lei Federal n°8.078, de 11/9/1990. Assim, se por
um lado o texto constitucional vigente permite a cobrança desse tipo
de encargo, por outro a legislação federal que regula as relações entre
consumidores e fornecedores impõe o dever de informar.

Com efeito, na forma como foi aprovado em 1 o turno, o projeto irá
evitar constrangimento às pessoas que freqüentam os
estabelecimentos comerciais destinatários da norma que se pretende
ver aprovada nesta Casa.

Conclusão
Tendo em vista as razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 2°

turno, do Projeto de Lei n°931/2003 na forma do vencido em 1° turno.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°931/2003

Obriga os estabelecimentos comerciais a informar ao consumidor a
cobrança de consumação mínima.

rÀ
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam os estabelecimentos comerciais que cobram

consumação mínima obrigados a informar ao consumidor o valor
dessa comunicação.

Parágrafo único - A informação de que trata o "capuf' deste artigo
deverá ser claramente redigida e constar em placa afixada na área
externa do estabelecimento, em local de fácil visualização.

Art. 2° - O não-cumprimento do que dispõe o art. 1° desta lei
desobriga o consumidor do pagamento da consumação mínima,
cabendo-lhe pagar somente os produtos consumidos, sem prejuízo da
aplicação das penalidades de que trata a Lei Federal n° 8.078, de 11
de setembro de 1990.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas, relator - Antônio Júlio -

Maria Tereza Lara.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.292/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem
n° 133/2003, o projeto de lei em tela, que objetiva autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Leopoldina o imóvel que especifica.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, na forma apresentada, cabe agora a
esta Comissão emitir parecer sobre a matéria para o 2 0 turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata esta iniciativa de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Leopoldina o imóvel constituído de terreno com área de
43,76m2, sob a justificativa de que a administração local necessita
pavimentar a Rua Carmelita Monteiro. E imprescindível, portanto, que
o município tenha pleno domínio sobre ele.

A autorização legislativa vem atender ao disposto no art. 18 da
Constituição do Estado, no 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 no § 21
do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas
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gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do
Distrito Federal.

Além de atender ao interesse público, o projeto de lei em análise
não encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário. E mais:
a transferência de domínio a que alude não causa impacto na lei
orçamentária, nem representa despesas ou incremento de receita
para a contabilidade pública.

Em face do exposto, reiteramos o entendimento exarado por esta
Comissão quando da tramitação da matéria no 1° turno.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.292/2003, no 20 turno.
Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Sebastião

Helvécio - Doutor Viana - Chico Simões - José Henrique.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.311/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Governador do Estado e
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Guaxupé o imóvel que especifica.

Aprovada no 1° turno, tal como apresentada, retorna a proposição
agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno,
nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto visa a conceder ao Poder Executivo a autorização

legislativa para doar ao Município de Guaxupé o imóvel constituído de
terreno urbano com área de 2.617m2, e respectivas benfeitorias,
composto pelos lotes n

o
s 116, 117, 122, 123 e 124, situado na Rua

Alvarenga Peixoto, n° 19, Bairro Vila Rica, nesse município, com o
propósito de ali se instalar uma escola municipal.

Tal autorização decorre do art. 18 da Constituiçãà do 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 0 do art. 105 da Lei
Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
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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
nenhum impacto no orçamento do Estado, muito embora represente
ela uma redução no ativo permanente do balanço patrimonial.

Tendo em vista essa explanação, não encontramos óbice à
aprovação da matéria.

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

1.311/2003, no 2 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Doutor Viana -

José Henrique - Sebastião Helvécio - Chico Simões.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No

1.010/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.010/2003, de autoria do Deputado Leonardo
Moreira, que dá a denominação de Estrada Papa João XXIII ao trecho
da Rodovia MG-179 que liga Alfenas a Pouso Alegre, foi aprovado em
turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.010/2003
Dá denominação ao trecho da rodovia MG-179 que liga o Município

de Alfenas ao entroncamento com a MG-290.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Papa João XXIII o trecho da rodovia MG-

179 que liga o Município de Alfenas ao entroncamento com a MG-290.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

ri
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Pinheiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.224/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.224/2003, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Santana dos Montes o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

No art. 20 do projeto, esta Comissão decidiu retirar a expressão "ou
no caso de ser desvirtuado o objetivo da doação ou modificada a
finalidade estabelecida", por ser determinação já contida na expressão
"não lhe tiver sido dada a destinação prevista". A Comissão
considerou pertinente, ainda, excluir a menção, feita no art. 2 0 , à
condição de inalienabilidade do imóvel, uma vez que essa cláusula é
já um pressuposto em projetos dessa natureza, fundado na previsão
legal de inalienabilidade de imóveis públicos de que trata a Lei Federal
n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil.

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

PROJETO DE LEI N° 1.224/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santana dos

Montes o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Santana dos Montes o imóvel de propriedade do Estado constituído
por um terreno, com área de 360m 2 (trezentos e sessenta metros
quadrados), situado na Praça São José da Vila de Joselândia,
naquele Município, registrado sob o n° 3.172, a fls. 3.172 do livro 2-J,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro
Lafaiete.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento de uma unidade de saúde.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
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pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista
no parágrafo único do art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.300/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.300/2003, de autoria do Deputado Dinis
Pinheiro, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário
Assis Chateaubriand do Vale do Jatobá, foi aprovado em turno único,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.300/2003
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Assis

Chateaubriand do Vale do Jatobá, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°— Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

Assis Chateaubriand do Vale do Jatobá, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.356/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.356/2004, de autoria do Deputado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública a Associação dos Surdos de
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Divinópolis - ASD -, com sede no Município de Divinópolis, foi
aprovado em turno úniào, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.356/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Surdos de Divinópolis

- ASD -, com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Surdos de Divinópolis - ASD -, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.36512004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.365/2004, de autoria do Deputado Chico
Simões, que declara de utilidade pública o Grupo de Voluntárias Pró-
Comunidade Perpétuas, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 10 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.365/2004
Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Voluntárias Pró-

Comunidade Perpétuas, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo de

Voluntárias Pró-Comunidade Perpétuas, com sede no Município de
Belo Horizonte.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-sé as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.368/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.368/2004, de autoria da Deputada Maria
Tereza Lara, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores dos Bairros Santa Edwirges e Santa Margarida, com sede
no Município de Três Pontas, 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° 1.368/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos

Bairros Santa Edwirges e Santa Margarida, com sede no Município de
Três Pontas.

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

Moradores dos Bairros Santa Edwirges e Santa Margarida, com sede
no Município de Três Pontas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.381/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.381/2004, de autoria do Deputado Dinis
Pinheiro, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária Simão
Pedro, com sede no Município de lbirité, foi aprovado em turno único,
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com a Emenda n° 1.

Vem agora o projetô 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° 1.381/2004
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Simão Pedro -

CRECOSIPE -, com sede no Município de lbirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Simão Pedro - CRECOSIPE -, com sede no Município de lbirité.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-sé as disposições em contrário.
Sala das Comissõés, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.382/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.382/2004, de autoria do Deputado Fábio
Avelar, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Cantinho do Bebê, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.382/2004
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cantinho do

Bebê, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.	Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente Cantinho do Bebê, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.393/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.393/2004, de autoria do Deputado Sargento
Rodrigues, que declara de utilidade pública a Associação da
Comunidade Negra de Limeira do Oeste - ACONLO -, com sede no
Município de Limeira do Oeste, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n° i.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 10 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.393/2004
Declara de utilidade pública a Associação da Comunidade Negra de

Limeira do Oeste - ACONLO -, com sede no Município de Limeira do
Oeste.

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

Comunidade Negra de Limeira do Oeste - ACONLO -, com sede no
Município de Limeira do Oeste.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.412/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.412/2004, de autoria do Deputado Mauri
Torres, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Sapucaí Mirim, com sede no
Município de Sapucaí-Mirim, foi aprovado em turno único, na forma
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original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.412/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Sapucaí-Mirim, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. j0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Sapucaí-Mirim, com sede
nesse Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.413/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.41312004, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública a Associação dos
Produtores Rurais da Localidade de Morrinhos, com sede no
Município de Lagamar, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.413/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

Localidade Morrinhos, com sede no Município de Lagamar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores Rurais da Localidade Morrinhos, com sede no Município
de Lagamar.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.422/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.422/2004, de autoria do Deputado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Moradores da Região Urbana de Santo Hipólito, com sede no
Município de Santo Hipólito, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.422/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores da Região Urbana de Santo Hipólito - ACMRUSH -, com
sede no Município de Santo Hipólito.

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

Comunitária dos Moradores da Região Urbana de Santo Hipólito -
ACMRUSH -, com sede no Município de Santo Hipólito.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.428/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n o 1.428/2004, de autoria do Deputado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública a Fundação Cultural e
Educativa Cônego João Parreiras Vilaça, com sede no Município de
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Carmo do Cajuru, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°
1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.428/2004
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural e Educativa

Cônego João Parreiras Vilaça - FCJPV -, com sede no Município de
Carmo do Cajuru.

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

Educativa Cônego João Parreiras Vilaça - FCJPV -, com sede no
Município de Carmo do Cajuru.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.440/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.440/2004, de autoria do Deputado José Milton,
que declara de utilidade pública estadual a Fundação Olhos d'Alma,
com sede no Município de Conselheiro Lafaiete, 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° 1.440/2004
Declara de utilidade pública a Fundação Olhos d'Alma, com sede no

Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Olhos
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d'Alma, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.441/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.441/2004, de autoria do Deputado Antônio
Genaro, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Viver de Lafaiete - AVILAF -, com sede no Município de Conselheiro
Lafaiete, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

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

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

Beneficente Viver de Lafaiete - AVILAF -, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.444/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.444/2004, de autoria do Deputado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública a Sociedade de Apoio à
Mulher, com sede no Município de Divinópolis, foi aprovado em turno
único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° 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° 1.444/2004
Declara de utilidade pública a Sociedade de Apoio à Mulher, com

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

Mulher, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.446/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.446/2004, de autoria do Deputado Dimas
Fabiano, que declara de utilidade pública a Organização de
Assistência e Serviços Integrados aos Sujeitos com Necessidades
Especiais - OÁSIS -, com sede no Município de Varginha, 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° 1.446/2004
Declara de utilidade pública a entidade Organização de Assistência

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

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

de Assistência e Serviços Integrados aos Sujeitos com Necessidades
Especiais - OÁSIS -, com sede no Município de Varginha.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.447/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.447/2004, de autoria da Deputada Maria
Tereza Lara, que declara de utilidade pública o Lar dos Idosos
Recanto dos Amigos, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

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

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos

Recanto dos Amigos, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Dimas

Fabiano.

WA
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2004

ATAS

ATA DA 38 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15  LEGISLATURA, EM 26/5/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: 1 8 Fase

(Expediente): Ata - 2 a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.677 a 1.683/2004 - Requerimentos
n°s 2.940 a 2.944/2004 - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Mauri Torres, Arlen Santiago e Dalmo Ribeiro Silva -
Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Doutor Viana, da
Deputada Jô Moraes e dos Deputados Carlos Pimenta, Chico Simões
e Domingos Sávio - 2 1 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Questão de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval
Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria José
Haueisen - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 14h14min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

r 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 (Deputado Rêmolo Aloise) - Não havendo
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.677/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Três Corações o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Três Corações o imóvel de terreno com área aproximada de 2.500m2
(dois mil e quinhentos metros quadrados), situado na Avenida Orlando
Rezende Andrade, com as medidas e confrontações constantes na
escritura e croqui anexos, matriculado com o n° 4.427, a fls. 01 do
Livro 2, no 1° Ofício de Notas daquele município.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo
destina-se à construção de uma escola pública.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2004.
Dilzon Meio
Justificação: 0 imóvel a que se refere este projeto de lei foi doado
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ao Estado pelo município no ano de 1983. A doação destinava-se
à construção de cadeia pública, que não teve sua obra finalizada. O
imovel encontra-se em estado de abandono, com sérios problemas de
desabamento e perigo aos moradores vizinhos. O imóvel é totalmente
inadequado para funcionamento de uma cadeia, pois a região se
desenvolveu muito e hoje é muito populosa. Esta proposição visa
autorizar o negócio jurídico em causa para que o município possa
construir uma escola pública, dando a mesma um destino de grande
alcance social, pois a escola irá atender várias comunidades carentes
de Três Corações.

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

PROJETO DE LEI N° 1.67812004
Declara de utilidade pública a Sociedade de Estudos Espíritas

Bezerra de Menezes - SEEBEM -, com sede no Município de Sete
Lagoas.

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

Espíritas Bezerra de Menezes - SEEBEM -, com sede no Município de
Sete Lagoas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2004.
Doutor Ronaldo
Justificação: A Sociedade de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes

- SEEBEM -, fundada em 5/11/94, é, por definição estatutária, uma
sociedade civil de caráter científico, filosófico, religioso, beneficente,
educacional, cultural e de assistência social, sem fins lucrativos.

Apesar de a denominação da entidade aparentar conotação
religiosa, o art. 20 do Estatuto da Sociedade deixa claro, ao enumerar
as finalidades da Sociedade, que a promoção moral e material é feita
em benefício de todos, sem distinção de raça, cor, posição social ou
religiosa. A alínea "c" descreve o caráter geral da assistência prestada
pela Sociedade como assistência fraterna e a promoção social em
geral. (Grifo nosso.)

No capítulo que trata dos sócios (capítulo II) o estatuto prevê: "Art. 5°
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- A Sociedade manterá um quadro social integrado por pessoas
de ambos os sexos, sem distinção de cor, nacionalidade, religião ou
tendências político-partidárias".

Essa abertura à comunidade vem também evidenciada no § 3 0 do
art. 60: "pessoas físicas ou jurídicas que apóiam através de donativos
pecuniários e/ou de serviços, de benefícios e outras modalidades de
apoio, sem contudo, professarem a Doutrina Espírita".

A instituição presta serviços de interesse público, angaria e distribui
alimentos, além de manter um grupo de apoio para dependentes do
álcool e de outras drogas e para seus familiares. Esse serviço atende,
em média, 80 pessoas por semana, algumas das quais encaminhadas
pela justiça e pelo conselho tutelar.

Os Diretores da Sociedade são pessoas idôneas e não são
remunerados pelas funções que exercem na entidade, como atesta a
Promotoria de Apoio Comunitário da Comarca de Sete Lagoas.

Instalada em bairro da periferia, o trabalho da SEEBEM foi
reconhecido de utilidade pública municipal (Lei n° 5.295, de 11/04/97).

Percebe-se, pois, que a SEEBEM não se enquadra no perfil de um
centro espírita, pois é uma associação aberta a todos, mesmo aos que
não sejam adeptos da doutrina espírita, e serve a todos, sem qualquer
restrição de culto ou crença, recebendo e apoiando pessoas que lhe
são encaminhadas pelo judiciário.

Ainda que fosse apenas um culto religioso estaria perfeitamente
incluída na ressalva do inciso 1 do art. 19 da Constituição Federal,
relativa à colaboração de interesse público, que já ocorre na esfera
municipal e cujo reconhecimento é pleiteado em nível estadual.

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

PROJETO DE LEI N° 1.679/2004
Declara de utilidade pública a Casa de Recuperação e Triagem

Vida, com sede nesta Capital.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Recuperação

e Triagem Vida, com sede nesta Capital.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 26 de maio de 2004.
George Hilton
Justificação: A Casa de Recuperação e Triagem Vida, com sede na

Rua Joana Angélica, n° 1.025, no Bairro Primeiro de Maio, nesta
Capital, é uma instituição filantrópica, que tem como objetivo a
recuperação de pessoas com dependência química. Suas principais
finalidades são: a ajuda a crianças e adolescentes no processo de
sociabilização, a prestação de assistência médica, odontológica e
psicológica, e recuperação de alcóolatras e drogados, bem como o
trabalho com os pais - prevenção primária. Em suas atividades não
faz discriminação de raça, cor, sexo, religião, estado civil e convicções
políticas.

Por prestar bons serviços prestados à coletividade e apresentar os
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, contamos
com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.680/2004

Institui e organiza o Sistema Mineiro de Educação e dá outras
providências.

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

Da Educação
Art. l o - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,

será promovida e incentivada com a participação da sociedade, tendo
por finalidade:

- o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o
exercício da cidadania e sua iniciação à vida do trabalho;

II - a garantia dos direitos fundamentais do cidadão;
III - a proteção integral à criança e ao adolescente.

Título II
Dos Princípios da Educação Mineira

Art. 20 - A garantia e a promoção do direito à educação, no âmbito
do Sistema Mineiro de Educação, observarão os seguintes princípios:

- igualdade de condições para o acesso e a permanência na
escola;
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II - liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e divulgar o

pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções filosóficas, políticas,

estéticas, religiosas e pedagógicas, que conduza o educando à
formação de uma atitude ética e social própria;

IV - respeito à liberdade e aos ideais democráticos, valorização da
vida e compromisso com a efetivação do Estado democrático de
direito;

V - valorização das identidades regionais e locais nos processos
educacionais;

VI - educação para a diversidade;
VII - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VIII - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
IX - valorização dos profissionais da educação;
X - gestão democrática dos ensinos público e privado;
XI - garantia de uma educação de qualidade para todos;
XII - valorização da experiência exterior à escola;
XIII - articulação entre as diversas redes de ensino.

Título III
Do Direito à Educação e do Dever de Educar

Art. 30 - O acesso e a permanência nos ensinos fundamental e
médio são direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo
de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, conselho
tutelar, entidade de classe ou outra legalmente constituída e o
Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo.

§ 1 0 O não-oferecimento do ensino obrigatório e gratuito pelo poder
público, bem como sua oferta irregular, importa responsabilidade da
autoridade competente, nos termos da Constituição Federal e da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

§ 2° - O poder público garantirá ao estudante o acesso aos
diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização
anterior, para cumprimento da obrigatoriedade da educação infantil e
dos ensinos fundamental e médio.

Art. 40 - E dever do pai, da mãe ou de responsável efetuar a
matrícula de seus dependentes nos diferentes níveis de ensino.

Art. 50 - o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes
condições:
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- cumprimento das normas gerais da educação nacional e do

Sistema Mineiro de Educação;
II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo

poder público, na forma da lei;
III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o disposto no art.

213 da Constituição Federal.
Art. 60 - O dever do poder público com a educação escolar pública

será efetivado mediante a garantia de:
- oferecimento gratuito e obrigatório da educação infantil em

creches e pré-escolas para crianças de até seis anos de idade;
II - ensinos fundamental e médio obrigatórios e gratuitos, até mesmo

para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
III - atendimento educacional especializado ao portador de

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - progressiva ampliação das oportunidades de acesso aos demais

níveis de ensino, pesquisa e criação artística;
V - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do

educando;
VI - oferta de ensino noturno regular para jovens e adultos, com

características e modalidades adequadas às suas necessidades e
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as
condições de acesso e permanência na escola;

VII - atendimento ao educando na educação básica pública, por
meio de programas suplementares, material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde;

VIII - atendimento aos povos indígenas e às outras minorias,
respeitados seus costumes e tradições;

IX - atendimento às populações residentes em área rural mediante
políticas que respeitem e valorizem sua identidade;

X - expansão e manutenção da rede de estabelecimentos oficiais de
ensino, com a dotação de infra-estrutura física e equipamentos
adequados.

Art. 70 - O Estado incumbir-se-á de:
- organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições

oficiais de seu sistema de ensino;
II - definir, com os municípios, formas de colaboração na oferta do

ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição
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proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a
ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma
dessas esferas;

III - elaborar e executar políticas e planos educacionais em
consonância com as diretrizes e os planos nacionais de educação,
integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios;

IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar,
respectivamente, os cursos das instituições de ensino superior
mantidas pelo poder público e os estabelecimentos do seu sistema de
ensino;

V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
VI - assegurar o ensino fundamental e o ensino médio.
Art. 81 - Os municípios incumbir-se-ão de:

- organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais
dos seus sistemas de ensino, articulando-os às políticas e aos planos
educacionais da União e do Estado;

II - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino,
quando instituído em lei municipal;

III - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos de seu
sistema de ensino;

IV - oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e o ensino
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino.

Título IV
Da Organização da Educação Mineira

Capítulo 1
Da Composição do Sistema Mineiro de Educação

Art. 90 - O Sistema Mineiro de Educação compreende:
- as instituições da educação infantil, de ensino fundamental e de

ensino médio mantidas pelo poder público estadual;
II - as instituições de ensino superior, desde que sejam mantidas

pelo poder público municipal ou estadual;
III - as instituições que ministrem o ensino fundamental e o ensino

médio criadas e mantidas pela iniciativa privada;
IV - os órgãos do Sistema Municipal de Ensino que optarem por se

integrar no Sistema Mineiro de Educação;
V - os seguintes órgãos de educação estaduais:
a) Fórum Mineiro de Educação;
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b) Fórum Permanente de Educação Escolar Indígena;
c) Secretaria de Estado da Educação;
d) Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;
e) Conselho Estadual de Educação.
Art. 10 - As instituições de educação dos diferentes níveis e

modalidades de ensino classificam-se nas seguintes categorias
administrativas:

- públicas, assim entendidas as mantidas e administradas pelo
poder público;

II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

Art. 11 - As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas
seguintes categorias:

- particulares, em sentido estrito, assim entendidas as que são
instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado que não apresentem as características dos incisos
seguintes;

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos
de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas de professores e alunos que incluam, na sua entidade
mantenedora, representantes da comunidade;

III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por
grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que
atendam a orientação confessional e ideologia específicas e ao
disposto no inciso anterior;

IV - filantrópicas, na forma da lei.
Capítulo II

Das Atribuições do Sistema Mineiro de Educação
Art. 12 - O Sistema Mineiro de Educação tem por finalidade a

articulação das diferentes redes de ensino, respeitadas as suas
especificidades, assegurando educação de qualidade para todos os
mineiros.

Art. 13 - Cabe ao Sistema Mineiro de Educação, por intermédio de
suas instâncias políticas e de seus órgãos consultivos, normativos,
executivos e de avaliação e assessoramento técnico:

- integrar e coordenar ações com os Sistemas Municipais de
Ensino;
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II - manter e desenvolver as ações político-administrativas

necessárias à consecução de suas finalidades;
III - normatizar a educação estadual;
IV - avaliar de forma pública e democrática a educação no Estado;
V - promover a democratização da elaboração das políticas públicas

de educação e da gestão educacional;
VI - garantir a continuidade e coerência das políticas educacionais,

em consonância com as diretrizes e os planos nacionais e estaduais
de educação.

Capítulo III
Das Atribuições da Secretaria de Estado da Educação

Art. 14 - A Secretaria de Estado da Educação é órgão executivo do
Sistema Mineiro de Educação, sendo da Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia o órgão executivo das diretrizes do ensino
superior das instituições mantidas pelo poder público.

Art. 15 - Cabe à Secretaria de Estado da Educação coordenar,
executar, administrar e supervisionar as ações político-administrativas
relacionadas com a política educacional do Estado, de acordo com as
regulamentações de competência do Conselho Estadual de Educação
e a orientação do Plano Mineiro de Educação, na forma da lei.

Parágrafo único - O Plano Mineiro de Educação terá duração
decenal e orientará o exercício das atribuições da Secretaria de
Estado da Educação.

Capítulo IV
Das Atribuições dos Profissionais da Educação

Art. 16 - Será assegurada aos profissionais da educação
representação em todos os órgãos colegiados do Sistema Mineiro de
Educação, quer políticas, quer administrativas, quer pedagógicas, na
forma da lei.

Art. 17- Compete aos profissionais da educação:
- participar da elaboração do projeto político-pedagógico das

unidades escolares;
li - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo o projeto político-

pedagógico;
III - zelar pela formação integral dos educandos;
IV - estabelecer estratégias de avaliação formativa e valorização das

diversas competências e habilidades desenvolvidas pelo educando;
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V - participar integralmente dos períodos dedicados ao

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VI - participar das atividades de articulação da escola com as

famílias e a comunidade.
Capítulo V

Da Integração dos Sistemas Municipais de Ensino
Art. 18 - Os municípios do Estado de Minas Gerais poderão optar

por se integrar no Sistema Mineiro de Educação.
§ 1° - O município que se integrar ao Sistema Mineiro de Educação

o fará mediante lei específica.
§ 20 - A integração ao Sistema Mineiro de Educação:

- torna aplicável, ao Sistema Municipal, o disposto nesta lei;
II - torna obrigatório o planejamento articulado da política

educacional, garantindo a educação básica.
§ 31 - O Plano Mineiro de Educação disporá sobre as estratégias de

articulação entre o Sistema Mineiro de Educação e os Sistemas
Municipais.

§ 4° - O município que se integrar no Sistema Mineiro de Educação
apresentará, no prazo de um ano, o Plano Municipal de Educação à
Secretaria de Estado da Educação, ao Conselho Estadual de
Educação e ao Fórum Mineiro de Educação.

Título V
Da Gestão Democrática do Sistema Mineiro de Educação

Art. 19 - A gestão democrática será assegurada em todas as
instâncias do Sistema Mineiro de Educação, garantindo a participação
efetiva dos profissionais da educação e da comunidade, a articulação
das ações entre as suas diversas instâncias e das políticas em
desenvolvimento.

Art. 20 - A gestão democrática objetivará:
- eleição direta para Diretores e Vice-Diretores de escolas;

II - eleição direta para todos os órgãos deliberativos que compõem a
estrutura escolar;

III - a garantia da organização dos estudantes em agremiações;
IV - práticas inovadoras nas relações escolares e nas relações entre

a escola e a comunidade;
V - o desenvolvimento de processos coletivos de tomada de

decisão;
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VI - a construção de espaços de formação;
VII - a investigação e a transformação da realidade social.

Capítulo l
Do Conselho Estadual de Educação

Art. 21 - O Conselho Estadual de Educação é o órgão normativo,
deliberativo e fiscalizador do Sistema Mineiro de Educação.

Parágrafo único - A competência, a organização e as diretrizes do
funcionamento do Conselho Estadual de Educação serão
estabelecidas em lei específica.

Capítulo II
Do Fórum Mineiro de Educação

Art. 22 - O Fórum Mineiro de Educação é a instância política
permanente do Sistema Mineiro de Educação, de caráter consultivo
no que diz respeito à política educacional do Estado e de caráter
propositivo relativamente a sua organização e funcionamento, nos
termos da lei.

Art. 23 - O Fórum Mineiro de Educação é constituído de
representantes:

- das redes de ensino estadual, municipais e particular do Estado;
II - de profissionais da educação das redes de ensino municipal,

estadual e privada;
III - das comunidades atendidas pelas escolas;
IV - das entidades da sociedade relacionadas com a educação;
V - de órgãos públicos relacionados com a educação;
VI - de entidades sindicais;
VII - de representantes dos trabalhadores em educação;
VII - de entidades estudantis.
Parágrafo único - O Secretário de Estado da Educação preside o

Fórum Mineiro de Educação.
Art. 24 - O Fórum Mineiro de Educação tem por competência:

- acompanhar, avaliar e monitorar, de forma autônoma, a política
educacional no âmbito de todas as instâncias do Sistema Mineiro de
Educação;

II - indicar a representação dos profissionais da educação para
integrar a Agência Mineira de Avaliação Educacional;

III - realizar o Encontro Estadual do Fórum Mineiro de Educação;
IV - organizar, em parceria com as instâncias do Sistema Mineiro de
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Educação, os Encontros Regionais do Fórum Mineiro de
Educação e o processo de escolha de delegados.

Art. 25 - O Encontro Estadual do Fórum Mineiro de Educação
ocorrerá de dois em dois anos, sendo preparado através de Encontros
Regionais.

Parágrafo único - A Plenária do Encontro Estadual de Educação é a
instância máxima do Fórum Mineiro de Educação.

Art. 26 - Os Encontros Regionais e o Encontro Estadual do Fórum
Mineiro de Educação contarão com:

- delegados eleitos pelos profissionais da educação e pelas
comunidades escolares, em suas bases;

II - delegados natos, indicados pelas entidades das redes estadual,
municipais e particular, por entidades da sociedade e órgãos públicos
relacionados com a educação.

Capítulo III
Das Superintendências Regionais de Ensino

Art. 27 - As Superintendências Regionais de Ensino têm como
função articular as escolas sob sua jurisdição, garantindo, por meio da
participação coletiva, o preparo de estratégias regionais de educação.

Parágrafo único - As Superintendências Regionais de Ensino
realizarão, periodicamente, diagnósticos necessários à consecução da
finalidade prevista neste artigo.

Art. 28 - O cargo de Diretor da Superintendência Regional de
Ensino, no âmbito da rede estadual de educação, será exercido com o
fiel cumprimento do contrato de gestão, discutido e formulado com a
participação da comunidade escolar e baseado em compromissos
assumidos publicamente e será firmado entre o titular do cargo e a
Secretaria de Estado da Educação.

§ P - O cumprimento das metas assumidas no contrato de gestão
será alvo de avaliação pelo Sistema Mineiro de Educação, por meio
da Agência Mineira de Avaliação Educacional.

§ 20 - O contrato de gestão será formalizado junto ao termo de posse
do Diretor de Superintendência Regional de Ensino, integrando-se nos
compromissos legalmente exigíveis no desempenho de suas
atribuições.

Capítulo IV
Das Unidades Escolares
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Art. 29 - As unidades escolares, no âmbito do Sistema Mineiro

de Educação, organizarão a gestão do serviço educacional de forma
colegiada e democrática, com a participação da comunidade escolar.

Art. 30 - Compete às unidades escolares, observada a legislação
pertinente:

- elaborar e executar sua proposta político-pedagógica em
constante articulação com as famílias e comunidades;

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros,
observada a competência do Colegiado Escolar, no caso das escolas
públicas;

III - assegurar o cumprimento do projeto político-pedagógico;
IV - prover meios que sustentem estratégias de avaliação formativa

e valorização das diversas competências e habilidades desenvolvidas
pelo educando;

V - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos
de integração da sociedade com a escola;

VI - envolver o pai, a mãe ou responsável no processo de formação
dos educandos.

Título VI
Da Gestão Democrática da Escola

Art. 31 - A escola .é espaço comunitário, garantida sua gestão
democrática, observado o disposto nesta Lei.

Parágrafo único - O Sistema Mineiro de Educação poderá utilizar a
escola como um dos espaços de formação e convívio da família e da
comunidade.

Art. 32 - A escola participará de forma efetiva das reivindicaçõeé da
comunidade nas quais se inserir por meio de suas associações e
grupos organizados.

§ 1 0 - A escola deverá manter vínculo permanente com as
instituições comunitárias.

§ 20 - A escola deverá contemplar em seu currículo a discussão e a
solução dos problemas detectados na comunidade escolar.

§ 30 - A escola promoverá, em parceria com a comunidade,
atividades de extensão de seu mútuo interesse.

§ 40 - A escola destinará seu espaço físico ao desenvolvimento de
atividades comunitárias, nos termos de seu regimento.

Capítulo 1
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Do Colegiado Escolar

Art. 33 - E asseguada a autonomia administrativa, financeira e
pedagógica das unidades escolares, por meio de seu Colegiado
Escolar, garantida a participação da comunidade escolar, respeitada a
existência e as atribuições da Caixa Escolar e as orientações da
Secretaria de Estado da Educação, na forma de regulamento.

Parágrafo único - As manifestações do Colegiado Escolar têm
natureza deliberativa nos limites de sua competência.

Art. 34 - Os estabelecimentos de ensino terão gestão colegiada da
proposta pedagógica.

Capítulo II
Da Escolha para Diretor e Vice-Diretor de Escola

Art. 35 - O Sistema Mineiro de Educação garantirá a escolha para as
funções de Diretor e Vice-Diretor de Escola.

Parágrafo único - O processo de escolha do Diretor e do Vice-Diretor
de Escola Estadual se dará por meio de voto direto dos profissionais
da educação e da comunidade atendida pela escola, exigindo-se dos
candidatos os requisitos de que trata o art. 41 desta lei.

Art. 36 - O escolhido será designado pelo Secretário de Estado da
Educação ou pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme seu
vínculo administrativo..

Art. 37 - E requisito para a posse na função de Diretor e de Vice-
Diretor de Escola Estadual que o candidato seja trabalhador em
educação, independentemente do seu nível de escolaridade.

Art. 38 - O mandato do Diretor e do Vice-Diretor de Escola Estadual
será de três anos, permitida uma recondução.

Art. 39 - O mandato de Diretor e de Vice-Diretor de escola pública
estará vinculado a contrato de gestão estabelecido através de
programa assumido publicamente.
§ 10 - O contrato de gestão contará, em sua formulação e

implementação, com o apoio e a fiscalização da comunidade escolar e
da região atendida.

§ 20 - O contrato de gestão será formalizado junto ao termo de
exercício do Diretor e do Vice-Diretor de Escola Estadual, integrando-
se nos compromissos legalmente exigíveis no desempenho de suas
atribuições.

§ 30 - 0 cumprimento do contrato de gestão deverá ser avaliado e
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monitorado pelo Colegiado Escolar, pela comunidade e pela
administração pública estadual ou municipal à qual se subordina.

Art. 40 - O processo de escolha para as funções de Diretor e de
Vice-Diretor de Escola Estadual será estabelecido em regulamento.

Título VII
Do Projeto Político-Pedagógico da Escola

Capítulo 1
Da Função da Escola

Art. 41 - A escola tem por função a formação do cidadão em sua
totalidade para a construção de uma sociedade justa, democrática e
solidária.

Parágrafo único - O projeto político-pedagógico da escola deverá
orientar-se pelos diversos ciclos da vida humana, pela diversidade
cultural e pelo desenvolvimento do pensamento crítico na construção
do conhecimento.

Capítulo II
Da Concepção do Projeto Político-Pedagógico

Art. 42 - Todos os educandos têm capacidade de aprender, de forma
e em ritmo diferenciados.

Art. 43 - O projeto político-pedagógico da escola deverá ser
planejado, executado e avaliado coletivamente, assegurada a
participação dos profissionais da educação e da comunidade atendida
pela escola.

Art. 44 - O projeto político-pedagógico deve emergir de um processo
investigativo, participativo e autônomo que possa garantir o exercício
da cidadania.

Art. 45 - O projeto político-pedagógico é um instrumento privilegiado
para a reavaliação da escola, suas formas de organizar o tempo, o
espaço, as relações de poder e a socialização do conhecimento.

Art. 46 - O poder público desenvolverá pesquisas destinadas a
oferecer subsídios para a elaboração do projeto político-pedagógico,
enfatizando a história e as identidades local e regional e as
concepções de natureza pedagógica.

Capítulo III
Do Currículo Escolar

Art. 47 - O Sistema Mineiro de Educação será pautado por uma
abordagem curricular interdisciplinar e multicultural, mediante
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construção de valores éticos e solidários, desconsiderando todas
as formas de discriminação.

Art. 48 - O desenvolvimento do currículo deve expressar a sintonia
do processo educativo com a vida e as peculiaridades do contexto
regional em que se insere, abordando, entre outros temas:

- cidadania;
II - ética e civismo;
III - afetividade e sexualidade;
IV - meio ambiente;
V - trânsito;
VI - saúde.
Parágrafo único - Os temas de que trata este artigo funcionarão

como eixos integradores do projeto político-pedagógico da escola.
Art. 49 - O currículo será construído em cada unidade escolar,

assegurada a participação dos profissionais da educação e da
comunidade atendida pela escola.

Art. 50 - O desenvolvimento interdisciplinar do currículo e o
compromisso da escola com a formação humana serão assegurados
pelo trabalho coletivo dos profissionais da educação.

Art. 51 - O quantitativo de alunos em sala de aula deverá guardar
coerência com o projeto político-pedagógico da escola, observadas as
determinações do Conselho Nacional de Educação.

Art. 52 - O ensino especializado em artes será ministrado pelos
Conservatórios Estaduais de Música e Centros Interescolares de Arte.

Parágrafo único - O ensino especializado em artes tem por objetivo
promover o desenvolvimento da expressão artística, o acesso à arte e
à cultura e a valorização das tradições e manifestações regionais
mineiras.

Art. 53 - A educação artística será oferecida pelo poder público,
contemplando o projeto político-pedagógico das escolas.

Seção 1
Dos Tempos e Espaços Escolares

Art. 54 - A organização dos tempos e dos espaços escolares será
flexível e coerente com o projeto político-pedagógico da escola.

Art. 55 - O ensino fundamental organizar-se-á preferencialmente em
ciclos, admitida, por opção da escola, a organização em séries.

Parágrafo único - O ensino médio será organizado em séries anuais.

ri
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Seção II

Da Avaliação Escolar
Art. 56 - A avaliação escolar terá caráter permanente, qualitativo e

formativo.
Art. 57 - A avaliação formativa deverá ser estendida ao ensino médio

e às formas de ingresso no ensino superior.
Art. 58 - A progressão continuada integra o processo de avaliação

formativa e comporá o projeto político-pedagógico.
Art. 59 - E garantido ao educando ou ao responsável por ele o direito

de contestar os critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias
escolares competentes.

Título VIII
Dos Níveis e das Modalidades de Educação

Capítulo 1
Dos Níveis da Educação Escolar

Art. 60 - A educação escolar compõe-se de:
- educação básica, formada pela educação infantil, ensino

fundamental e ensino médio;
II - educação superiora

Capítulo II
Da Educação Básica

Art. 61 - A educação básica tem por finalidade desenvolver o
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho
e em estudos posteriores.

Seção 1
Da Educação Infantil

Art. 62 - A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
será obrigatória, gratuita e oferecida pelo poder público, tendo como
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de
idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais,
complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 63 - A educação infantil será oferecida em:
- creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos

de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade.

Seção II
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Do Ensino Fundamental

Art. 64 - O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos,
obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação
do educando em sua totalidade.

§ 1° - O ensino fundamental será organizado preferencialmente em
ciclos, admitida, por opção, a organização em séries.

§ 20 - O ensino fundamental regular será ministrado em língua
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de
suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.

§ 30 - O ensino fundamental será presencial.
Art. 65 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui

disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino
fundamental, sendo oferecido de acordo com as preferências
manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter:

- confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu
responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos
preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou por entidades
religiosas; ou

II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas
entidades religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do
respectivo programa.

Seção III
Do Ensino Médio

Art. 66 - O ensino médio, obrigatório e gratuito na escola pública, no
âmbito do Sistema Mineiro de Educação, etapa final da educação
básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades:

- a consolidação e o aprofundamento da formação adquirida no
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos;

II - o exercício da cidadania do educando e a preparação básica
para o trabalho, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de
se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou
aperfeiçoamento posteriores;

III - o desenvolvimento do educando como pessoa, incluindo a
formação de valores e do pensamento crítico para a construção do
conhecimento;

IV - a compreensão dos fundamentos cientifico-tecnológicos dos
processos produtivos, integrando teoria e prática nas diversas áreas
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do conhecimento.

Art. 67 - O currículo do ensino médio observará o disposto na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as normatizações
pertinentes.

§ 1 1 - O ensino médio, atendida a formação geral do educando,
poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas.

§ 20 - Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e
habilitarão ao prosseguimento de estudos.

§ 30 - A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a
habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios
estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições
especializadas em educação profissional.

Seção IV
Da Educação de Jovens e Adultos

Art. 68 - A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que
não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos
fundamental e médio na idade própria.

§ 1 0 - A educação de jovens e adultos, no âmbito do Sistema Mineiro
de Educação, se estruturará a partir de ações presenciais,
semipresenciais e de atendimento a distância, pautando-se pela
flexibilidade e pela autonomia das unidades escolares no
planejamento da assistência a esse público.

§ 20 - A organização do tempo escolar contemplará, ainda na
educação pública, tempo para o planejamento docente e para o
desenvolvimento de políticas de formação continuada.

§ 3° - A educação de jovens e adultos será oferecida gratuitamente
àqueles que não puderam efetuar os estudos na idade regular,
garantindo oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as
características dos alunos, seus interesses, condições de vida e de
trabalho, mediante cursos e exames.

Art. 69 - O Sistema Mineiro de Educação manterá cursos e exames
supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo,
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1° - Os exames referidos neste artigo realizar-se-ão:
- no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de

quinze anos;
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de
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dezoito anos.

§ 20 - Os conhedmentos e as habilidades adquiridos pelos
educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos
mediante exames.

Capítulo III
Da Educação Superior

Art. 70 - A educação superior se realiza por meio das funções de
ensino, pesquisa e extensão, indissociáveis, tendo por finalidade:

- a produção e a socialização do conhecimento científico e
tecnológico;

II - a formação de profissionais das diversas áreas de conhecimento,
comprometidos com a reflexão crítica e com a construção de
alternativas democráticas para o Estado e o País;

III - pesquisar, estimular e divulgar a produção cultural do Estado;
IV - comprometer-se com o desenvolvimento sustentável, de forma a

propiciar a superação das desigualdades socioeconômicas do Estado;
V - democratizar a produção acadêmica e seus resultados.
Art. 71 - A educação superior, no âmbito do Sistema Mineiro de

Educação, será ministrada gratuitamente em instituições de ensino
superior públicas, estaduais ou municipais.

Art. 72 - A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o
credenciamento de instituições de educação superior mantidas pelo
poder público, terão prazos limitados, sendo renovados
periodicamente, após processo regular de avaliação.

Art. 73 - As universidades gozam de autonomia didático-científica e
administrativa, incluída a gestão financeira e patrimonial, observado o
princípio de indissociabil idade entre ensino, pesquisa e extensão, nos
termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Art. 74 - As universidades mantidas pelo poder público, no âmbito do
Sistema Mineiro de Educação, gozarão, na forma da lei, de estatuto
jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura,
organização e financiamento pelo poder público.

Art. 75 - O Estado deve assegurar, anualmente, em seu Orçamento
Geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das
instituições de educação superior por ele mantidas, objetivando a
excelência na qualidade do ensino.

Art. 76 - As instituições públicas de educação superior obedecerão
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ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de
órgãos colegiados deliberativos, com a participação dos segmentos
das comunidades institucional, local e regional.

Parágrafo único - Os dirigentes das instituições de educação
superior do Sistema Mineiro de Educação mantidas pelo poder público
serão eleitos pelo voto direto da comunidade acadêmica, garantida a
participação dos segmentos docente, técnico-administrativo e
discente, na forma de seus estatutos.

Art. 77 - O Sistema Mineiro de Educação promoverá, com as
instituições de educação superior mantidas pelo poder público,
processos de articulação tendo por finalidade implementar a gestão
consorciada da Educação Básica.

Parágrafo único - O Plano Mineiro de Educação detalhará os
programas, os projetos e as ações a serem desenvolvidos por meio da
gestão consorciada.

Capítulo IV
Das Modalidades da Educação

Seção 1
Da Educação Especial

Art. 78 - Entende-se por educação especial, dever constitucional do
Estado, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar,
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos portadores de necessidades especiais.

§ 1 0 - Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado,
na escola regular, para atender às peculiaridades dos educandos na
educação especial.

§ 20 - O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou
centros especializados, sempre que, em vista das condições
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes
comuns de ensino regular.

§ 31 - Sempre que necessário, o Sistema Mineiro de Educação
articulará consórcios intermunicipais para o atendimento especializado
aos educandos portadores de necessidades educacionais especiais.

Art. 79 - O Sistema Mineiro de Educação assegurará aos educandos
com necessidades especiais:

- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específicos, para atender às suas necessidades;
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II - processos, técnicas e instrumentos de avaliação que

respeitem suas habilidades, competências e aptidões;
III - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o

nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de
suas necessidades especiais, e aceleração para concluir em menor
tempo o programa escolar para os superdotados;

IV - professores com especialização adequada em nível médio ou
superior, para atendimento especializado, bem como professores do
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas
classes comuns;

V - serviços de apoio especializado de natureza multiprofissional
para orientação e acompanhamento das unidades escolares;

VI - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva
integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para
os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo,
mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para
aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística,
intelectual ou psicomotora;

VII - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Art. 80 - O Conselho Estadual de Educação estabelecerá critérios de
caracterização das instituições privadas, sem fins lucrativos,
especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para
fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público, sendo necessária
sua homologação pela Secretaria de Estado da Educação.

Seção II
Da Educação Indígena

Art. 81 - O Sistema Mineiro de Educação desenvolverá programas
de ensino e pesquisa para proporcionar a oferta de educação escolar
específica, diferenciada, intercultural, comunitária e bilíngüe aos povos
indígenas que habitam o território de Minas Gerais, reconhecidos
como tal pelos órgãos próprios.

Art. 82 - A educação escolar indígena terá os seguintes objetivos:
- proporcionar aos índios e a suas comunidades e povos a

recuperação e o fortalecimento de sua memória histórica, a
reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização de suas
língua, arte e ciência;
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II - garantir aos índios e a suas comunidades e povos o acesso

às informações e aos conhecimentos técnicos e científicos da
sociedade nacional e das demais sociedades indígenas e não
indígenas.

Art. 83 - Na organização da escola indígena, será garantida a
participação da comunidade na definição do modelo de organização e
gestão.

Art. 84 - As escolas indígenas desenvolverão suas atividades de
acordo com o proposto em seus respectivos projetos político-
pedagógicos e regimentos escolares, com as seguintes prerrogativas:

- organização das atividades escolares, independentemente do ano
civil, respeitando o fluxo de suas atividades econômicas, sociais,
culturais e religiosas;

li - duração diversificada dos períodos escolares, ajustando-a às
condições e às especificidades próprias de cada comunidade.

Art. 85 - As escolas indígenas serão vinculadas à rede de ensino do
Estado e oferecerão, ouvidas suas respectivas comunidades:

- educação infantil;
II - ensino fundamental, com duração mínima de oito anos;
III - ensino médio, com duração mínima de três anos;
IV - educação de jovens e adultos destinada àqueles que não

tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental
e médio, na idade própria.

Art. 86 - A formação de professores destinados às escolas indígenas
será específica, orientar-se-á pelas diretrizes curriculares nacionais e
será desenvolvida sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da
Educação, no âmbito das instituições formadoras de professores.

Art. 87 - Os cursos de formação de professores indígenas darão
ênfase à capacitação referenciada em conhecimentos, valores,
habilidades e atitudes, na elaboração, no desenvolvimento e na
avaliação de currículos e programas próprios, na produção de material
didático e na utilização de metodologias adequadas de ensino e
pesquisa voltadas para a respectiva etnia.

Art. 88 - Será garantida aos professores indígenas a sua formação
em serviço e, quando for o caso, concomitantemente com a sua
própria escolarização.

Art. 89 - A atividade docente na escola indígena será exercida
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prioritariamente por professores indígenas e pessoas de
reconhecida capacidade, oriundos da respectiva etnia, e por indicação
da comunidade.

Art. 90 - Fica instituído, no Sistema Mineiro de Educação, o Fórum
Permanente de Educação Escolar Indígena, instância consultiva e de
assessoramento técnico na definição das diretrizes educacionais, no
âmbito da educação escolar indígena no Estado, concorrendo para
elevar a qualidade dos serviços educacionais.

Parágrafo único - O Fórum Permanente de Educação Escolar
Indígena, vinculado à Secretaria de Estado da Educação, terá
composição paritária, interinstitucional e de atuação conjunta,
constituída por representantes das diferentes etnias, órgãos
governamentais, de organizações indígenas e de apoio ao índio.

Art. 91 - O planejamento da educação escolar indígena deve contar
com a participação de representantes de professores indígenas, de
organizações indígenas e de apoio aos índios, de universidades e
órgãos governamentais.

Art. 92 - O Estado assegurará aos professores indígenas formação
inicial e continuada de qualidade e em consonância com as
especificidades socioculturais de cada comunidade.

Seção III
Da Educação Rural

Ad. 93 - O Sistema Mineiro de Educação garantirá a adequação da
educação básica às peculiaridades da vida da população rural e de
cada região, especialmente:

- conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos alunos do meio rural;

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;

III - adequação à natureza do trabalho no meio rural.
Art. 94 - A educação rural no Sistema Mineiro de Educação poderá

ser ministrada com observação dos princípios da pedagogia da
alternância.

Parágrafo único - Cabe ao poder público:
- estimular a criação de escolas família-agrícola em pontos

estratégicos das áreas rurais, com sistema de internato facultativo
para os alunos, extensivo aos portadores de necessidades
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educacionais especiais;

II - financiar a implementação e a manutenção das escolas família-
agrícola, por meio de convênio a ser firmado com a Secretaria de
Estado da Educação, respeitada suas autonomias pedagógica e
administrativa.

Seção IV
Da Educação Profissional

Art. 95 - A educação profissional, integrada nas diferentes formas de
educação, no trabalho, na ciência e na tecnologia, conduz ao
permanente desenvolvimento do cidadão e de aptidões para o
mercado de trabalho.

Parágrafo único - O aluno matriculado ou egresso do ensino
fundamental, médio ou superior, bem como o trabalhador em geral,
jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação
profissional.

Art. 96 - A educação profissional será desenvolvida em articulação
com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de
trabalho.

Art. 97 - O conhecimento adquirido na educação profissional,
mesmo no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e
certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos.

Art. 98 - O Plano Mineiro de Educação estabelecerá mecanismos de
integração das políticas de educação profissional desenvolvidas no
Estado.

Titulo IX
Da Valorização dos Profissionais da Educação

Art. 99 - O Sistema Mineiro de Educação tem como um de seus
princípios fundamentais a valorização permanente dos profissionais
da educação.

Parágrafo único - A política de valorização dos profissionais da
educação observará as peculiaridades do ensino nos Conservatórios
Estaduais de Música e Centros Interescolares de Arte.

Art. 100 - A seleção e a admissão dos profissionais da educação
não comportam procedimentos preconceituosos nem discriminatórios
em relação à origem, à etnia, ao sexo, à idade, à ideologia ou ao
credo.
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Art. 101 - A valorização do profissional da educação

compreende:
- remuneração condigna, tendo por referência a formação

profissional, independentemente do nível ou da modalidade de
atuação;

II - implantação de plano de carreira compatível com a formação
continuada dos profissionais da educação pública;

III - ingresso em carreira da educação pública exclusivamente por
concurso público de provas e títulos;

IV - o estímulo ao trabalho em sala de aula;
V - a criação do programa permanente de formação continuada.
Art. 102 - Caberá às redes estadual, municipal e particular garantir

condições de trabalho adequadas, mediante disponibilização de
recursos suficientes, fixação de número apropriado de alunos em sala
de aula e de profissionais em atividade nas unidades escolares.

Capítulo 1
Do Programa Permanente de Formação Continuada

Art 103 - O Sistema Mineiro de Educação desenvolverá um
programa permanente de formação continuada dos profissionais da
educação, articulando as redes estadual, municipal e particular.

§ 1° - O programa permanente de formação continuada atenderá
aos profissionais da educação que atuem no âmbito do Sistema
Mineiro de Educação.

§ 2° - A participação das redes municipal e particular será objeto de
convênio firmado com a Secretaria de Estado da Educação.

Art. 104 - A formação continuada é expressão do direito à
valorização do profissional da educação, sendo seu oferecimento
indispensável ao desenvolvimento educacional em Minas Gerais.

Parágrafo único - A formação continuada dos profissionais da
educação terá como objetivo a construção de uma pedagogia capaz
de responder, de forma democrática, à diversidade sociocultural
mineira, às peculiaridades regionais e locais e aos diferentes ritmos de
aprendizagem dos educandos.

Art. 105 - A formação continuada em serviço dos profissionais da
educação ocorrerá, sempre que possível, nas unidades escolares.

§ 1° - O Sistema Mineiro de Educação garantirá tempos e espaços
reservados a estudos, planejamento e avaliação, incluídos na carga



1473
horária dos profissionais da educação.

§ 20 - As atividades de formação continuada desenvolvidas no
âmbito da escola deverão, preferencialmente, articular-se com o
programa permanente de formação continuada, recebendo o suporte
necessário ao desenvolvimento das atividades.

Art. 106 - O Plano Mineiro de Educação detalhará a constituição, os
objetivos e as metas do programa permanente de formação
continuada.

Capítulo II
Da Avaliação de Desempenho Profissional

Art. 107-O Sistema Mineiro de Educação promoverá a avaliação de
desempenho profissional junto à educação pública, entendida como
política de valorização dos profissionais da educação.

Art. 108 - A avaliação de desempenho profissional terá caráter
contínuo, dialógico, processual e de diagnóstico.

§ 1 0 - A avaliação não terá caráter punitivo, devendo contar com a
participação ativa dos profissionais avaliados, até mesmo na
formulação dos critérios avaliativos.

§ 20 - O projeto político-pedagógico da unidade escolar deverá
nortear a avaliação de desempenho profissional.

Art. 109 - O detalhamento da política de avaliação de desempenho
profissional no Sistema Mineiro de Educação será estabelecido em lei.

Título X
Do Financiamento da Educação

Art. 110 - O Estado aplicará os recursos destinados à educação, nos
termos do art. 201 da Constituição do Estado, observada a Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Capítulo 1
Do Fundo Mineiro da Educação Básica

Art. 111 - Será criado em lei, no âmbito do Sistema Mineiro de
Educação, o Fundo Mineiro da Educação Básica, destinado a
subsidiar as ações supletiva e redistributiva do Estado no
desenvolvimento da educação básica, observadas as diretrizes da Lei
Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993, e alterações
posteriores.

Título XI
Da Avaliação no Sistema Mineiro de Educação
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Art. 112 - O Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública

- SIMAVE - tem por responsabilidade promover a avaliação da
educação pública e da educação privada, observados os seguintes
princípios:

- igualdade de oportunidades educacionais;
II - descentralização;
III - participação;
IV - transparência das ações e publicidade dos resultados;
V - gestão consorciada com as instituições de educação superior.
Art. 113 - Fica instituída, no âmbito do Sistema Mineiro da

Educação, a Agência Mineira de Avaliação Educacional.
Art. 114 - O Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública -

SIMAVE - será gerido pela Agência Mineira de Avaliação Educacional.
§ 1° - A Agência Mineira de Avaliação Educacional tem competência

para promover a avaliação da educação em todos os seus níveis e
modalidades, de que trata o Título VIII desta lei.

§ 2° - A composição da Agência Mineira de Avaliação Educacional
contará com representação de profissionais da educação, da
comunidade atendida pela escola e da Secretaria de Estado da
Educação, na forma de regulamento.

§ 3° - O Fórum Mineiro de Educação indicará os representantes dos
profissionais da educação para o fim do disposto no parágrafo
anterior.

Art. 115 - Os resultados da avaliação educacional têm o objetivo de
redimensionar o processo educativo, não se destinando a classificar
as unidades escolares nem as demais instituições de ensino do
Sistema Mineiro de Educação.

Título XII
Dos Mecanismos de Garantia da Igualdade de Oportunidades

Educacionais
Art. 116 - O Sistema Mineiro de Educação trabalhará

permanentemente pela equidade e pelo desenvolvimento de
mecanismos aptos a garantir a igualdade de oportunidades
educacionais.

Capítulo 1
Do Programa Bolsa Familiar para a Educação (Programa Bolsa-

Escola)
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Art. 117 - O programa bolsa familiar para a educação - Bolsa-

Escola - objetivará a admissão e a permanência na escola pública de
crianças e adolescentes em situação de carência material e situação
de riscos pessoal e social, na forma do disposto na Lei n° 14.314, de
19 de junho de 2002.

Parágrafo único - O programa atenderá à educação básica.
Art. 118 - O programa será desenvolvido, no âmbito do Sistema

Mineiro de Educação, sob a coordenação da Secretaria de Estado da
Educação, de forma articulada com órgãos públicos, federais,
estaduais e municipais e entidades da sociedade.

Art. 119 - O benefício previsto no programa será concedido
mediante a freqüência da criança ou do adolescente às atividades
escolares e o comprometimento da família ou a responsabilidade em
seu acompanhamento.

Parágrafo único - O benefício será concedido por família,
independentemente do número de filhos.

Capítulo II
Da Educação Integral da Criança e do Adolescente

Art. 120 - A política de educação integral da criança e do
adolescente tem por finalidade promover, articular e coordenar a ação
dos órgãos e das entidades governamentais e sua cooperação com
instituições privadas e comunitárias, visando a atender integralmente
as necessidades básicas das crianças e dos adolescentes em
situação de riscos pessoal e social.

Art. 121 - As políticas de educação integral da criança e do
adolescente serão implementadas em cooperação pelos órgãos e
pelas entidades da área social do Governo do Estado, mediante
parcerias entre estes e outras instituições, governamentais ou não, de
finalidades análogas, sob a coordenação da Secretaria de Estado da
Educação e a participação das administrações municipais.

Parágrafo único - O Plano Mineiro de Educação estabelecerá os
objetivos e as metas da política de educação integral da criança e do
adolescente.

Título XIII
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 122 - As instituições que compõem o Sistema Mineiro de
Educação adaptarão seus estatutos e regimentos ao disposto nesta lei
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no prazo de um ano.

Art. 123 - O Poder Executivo tem o prazo de um ano a partir da
vigência desta lei, para baixar os regulamentos e encaminhar à
Assembléia Legislativa os projetos de lei nela previstos.

Art. 124 - O ensino fundamental será ministrado progressivamente
em tempo integral, conforme estabelecer o Plano Mineiro de
Educação.

AI. 125 - O Plano Mineiro de Educação disporá sobre a adequação
da política de atendimento ao educando portador de necessidades
especiais, no âmbito do Sistema Mineiro de Educação, e, em especial,
as relativas às disposições da Seção 1 do Capítulo IV do Título VIII
desta lei.

AI. 126 - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação.
AI. 127 - Revogam-te as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2004.
Jô Moraes
Justificação: No final do Governo anterior, o Poder Executivo

Estadual encaminhou para análise desta Casa o Projeto de Lei n°
2.431/2002, que institui o Sistema Mineiro de Educação. Por
determinação regimental, projetos de autoria do Governador do
Estado não podem ser desarquivados por parlamentares, o que
motivou a apresentação deste projeto, que, em síntese, é
praticamente cópia do anterior, pois, desta forma, acreditamos estar
respeitando o debate democrático do 2° Fórum Mineiro de Educação,
que propôs esta necessária e importante matéria.

Em sua justificação, o ex-Governador do Estado de Minas Gerais
Itamar Franco frisou a importância do que foi esse Fórum, ao dizer
que nele "se evidenciou, de plano, a necessidade de se instituir e
organizar o Sistema Mineiro de Educação, não só para dar
cumprimento ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 -, mas,
fundamentalmente, para investir na construção de um sistema que
reafirme a identidade mineira, visando a resgatar a grandeza de Minas
e sua importância no cenário da educação nacional. ( ... ) Esse Fórum
atuou na formulação de estratégias e políticas educacionais públicas,
traduzidas nos subsídios trazidos por entidades da sociedade e
empresariais, movimentos sociais, segmentos da comunidade escolar
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e municípios, resultando, ao final, neste projeto de lei, que não
acarretará despesas para o erário e constitui instrumento aperfeiçoado
de administração do ensino em Minas".

E inegável que este projeto de lei deve ter sua tramitação concluída
e, em sua trajetória, suscitar novos debates, que, certamente,
mediante emendas e substitutivos, o aperfeiçoarão.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para melhor
aproveitamento da presente matéria.

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

PROJETO DE LEI N°1.681/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Frei Inocêncio, com sede no Município de Frei
Inocêncio.

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

Amigos dos Excepcionais - APAE - com sede no Município de Frei
Inocêncio.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-seas disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 2004.
Maria Olívia
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE - de Frei Inocêncio é uma sociedade civil, filantrópica, de
caráter educacional, cultural e assistencial, que visa à saúde, ao
estudo, à pesquisa e ao desporto, entre outras atividades. Sem fins
lucrativos, tem como finalidade promover a melhoria da qualidade de
vida das pessoas portadoras de deficiência; coordenar e executar na
sua área de jurisdição os objetivos, os programas e a política da
Federação das APAE5 do Estado e da Federação Nacional das
APAE5; atuar na definição da política municipal de atendimento à
pessoa portadora de deficiência, em consonância com a política
adotada pela Federação Nacional e da Federação das APAEs do
Estado; articular, junto aos poderes públicos e entidades privadas,
políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa
portadora de deficiência; encarregar-se, em âmbito municipal, da
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divulgação de informações sobre assuntos referentes à pessoa
portadora de deficiência: compilar e divulgar as normas legais e
regulamentares federais, estaduais e municipais, relativas à pessoa
portadora de deficiência; promover e estimular a realização de
estatísticas, estudos e pesquisas e a realização de programas de
atendimento à pessoa portadora de deficiência: estimular, apoiar e
defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela
APAE; divulgar no município as experiências apaeanas; prestar
serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de
clientela, na área específica de atendimento, àqueles que deles
necessitarem; desenvolver política de autodefensores, garantindo a
sua participação efetiva em todos os eventos e níveis do Movimento
Apaeano.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência dos nobres
pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.682/2004
Declara de utilidade, pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Tocantins, com sede no Município de Tocantins.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - com sede no Município de
Tocantins.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 2004.
Maria Olívia
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE - de Tocantins é uma sociedade civil, filantrópica, de caráter
cultural, educacional e assistencial, que visa à saúde, ao estudo, à
pesquisa e ao desporto, entre outras atividades. Sem fins lucrativos,
tem como finalidade promover a melhoria da qualidade de vida das
pessoas portadoras de deficiência; coordenar e executar, na sua área
de jurisdição, os objetivos, os programas e a política da Federação

LA
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das APAEs do Estado e da Federação Nacional das APAEs; atuar
na definição da política municipal de atendimento às pessoas
portadoras de deficiência, coordenando e fiscalizando sua execução;
articular, junto aos poderes públicos e entidades privadas, políticas
que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa portadora de
deficiência; encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de
informações sobre assuntos referentes à pessoa portadora de
deficiência; compilar e divulgar as normas legais e regulamentares
federais, estaduais e municipais, relativas à pessoa portadora de
deficiência; promover e estimular a realização de estatísticas, estudos
e pesquisas, bem como programas de atendimento à pessoa
portadora de deficiência; estimular, apoiar e defender o
desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela APAE;
divulgar no municipió as experiências apaeanas; prestar serviços
gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de clientela, na
área específica de atendimento, àqueles que deles necessitarem;
desenvolver política de autodefensores, garantindo sua participação
efetiva em todos os eventos e níveis do Movimento Apaeano.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência dos nobres
pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.683/2004
Declara de utilidade pública a Fundação Solidariedade Pró-

Habitação, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação

Solidariedade Pró-Habitação, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 2004.
Sebastião Helvécio
Justificação: Fundada em 28/8/97, a Fundação Solidariedade Pró-

Habitação é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que
tem como objetivo principal o exercício da filantropia e da assistência
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social, apoiando técnica e financeiramente programas
assistenciais, construindo moradias e fazendo doações de material de
construção às famílias carentes do Município de Juiz de Fora.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório proposto.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.940/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio Cunha por sua
posse no cargo de Superintendente do INSS no Estado. (- A
Comissão do Trabalho.)

N° 2.941/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Donizete Soares,
Presidente da Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas -
ACIRA - pelos 20 anos de sua fundação. (- A Comissão de Turismo.)

N° 2.942/2004, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Rádio Itatiaia pelo
recebimento do prêmio "Top of Mmd" na categoria Liderança. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 2.943/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
consignado nos anais desta Casa voto de congratulações com o Sr.
Maurício José Godinho Delgado por sua nomeação para o Tribunal
Regional do Trabalho. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.944/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso ao Clube
Recreativo de Curvelo pelas comemorações de seus 50 anos de
fundação. (- A Comissão de Educação.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Mauri Torres, Arlen Santiago e Dalmo Ribeiro Silva.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, imprensa, público das galerias, todos que nos assistem
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pela TV Assembléia, funcionários da Casa, na pesquisa realizada
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura - UNESCO -, entre abril e maio de 2002, cerca de 5 mil
professores foram entrevistados em todos os 26 Estados do Brasil e
no Distrito Federal, totalizando 82% da rede pública e 18% da rede
privada do ensino fundamental e médio, lamentavelmente revelando
ao Brasil um triste resultado: os professores estão desplugados.

De acordo com a reportagem publicada no jornal "O Globo" de
23/5/2004, mais da metade dos professores não têm computador em
casa, não navegam na Internet nem conseguem usar o correio
eletrônico. O representante da UNESCO declarou: 'não há como um
professor ensinar o aluno a usar a informática a não ser que ele
saiba".

Já uma pesquisadora da UNESCO, que participou da análise dos
dados, afirmou: "a alfabetização tecnológica deve ser uma das
prioridades nas políticas de . investimento em educação". De acordo
com "O Globo", os pesquisadores recomendam que o computador
deixe de ser visto como um bem de consumo e seja encarado como
um instrumento fundamental para o trabalho do professor.

A pesquisa também indicou que, considerando as disparidades
econômicas regionais, a falta de dinheiro para adquirir um computador
influencia, sobremaneira, a dificuldade de acesso.

Trouxe hoje o teor dessa matéria ao conhecimento de todos, porque
creio ser este um momento de extrema importância para reverter um
pouco o quadro da analfabetização digital em nosso Estado, com a
Proposta de Emenda à Constituição n° 15/2003, de minha autoria, que
determina o seguinte: "o Estado deverá garantir, nas escolas públicas,
o ensino de noções de informática em todos os níveis educacionais".

Apresentei a referida proposta no mês de maio de 2000, em meu
primeiro mandato neste parlamento mineiro e, infelizmente, apesar de
anos terem se passado sem o seu trâmite definitivo, tive que
reapresentar a mesma proposição no início deste mandato, quando
começou a tramitar novamente, já tendo até mesmo recebido parecer
favorável de Comissão Especial. Porém, desde outubro de 2003, a
referida proposta de emenda à Constituição encontra-se pronta para a
ordem do dia em Plenário.

Gostaria de merecer a compreensão de todos e registrar aqui, mais
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uma vez, o meu pedido para que a Proposta de Emenda à
Constituição n° 15/2003 seja votada nesta Casa, porque o tempo está
passando e nossos alunos e professores não podem mais ficar
esperando, enquanto inovações tecnológicas surgem em suas vidas,
em suas escolas. Defendo essa causa porque acredito que a
educação em Minas Gerais irá melhorar consideravelmente se a
disciplina Noções de Informática fizer parte do ensino nas escolas
públicas do Estado.

Sabemos que, nas escolas particulares, o computador faz parte da
rotina do ensino. Então, os alunos dessas escolas estarão em
melhores condições nas etapas posteriores, quando irão para o
embate no dia-a-dia, no trabalho, na busca de emprego, na
competitividade.

Os alunos da rede pública ficam prejudicados. Que o Estado forneça
equipamentos de informática às escolas públicas. Muitas ganharam
computadores, mas, por estarem guardados, tornaram-se
ultrapassados.

Quero registrar também as minhas congratulações ao Governador
Aécio Neves e ao Deputado João Leite, Secretário de
Desenvolvimento Social e Esportes, pela instalação oficial do Centro
Público de Promoção do Trabalho - CPPT -, que focalizará o trabalho
e a qualificação social e profissional no CPPT-Gameleira, para a
população carcerária do Centro de Remanejamento da Secretaria de
Segurança Pública - CERESP -, que cumpre pena em regime semi-
aberto ou aberto. O jornal "Minas Gerais", de 26/5/2004, foi o portador
dessa importante notícia. Esse CPPT tornou-se possível a partir do
termo de cooperação técnica firmado entre a SEDESE, por intermédio
da Subsecretaria do Trabalho e Assistência Social, e a Secretaria de
Defesa Social. Também por meio de parcerias, foram inaugurados
três centros públicos no Estado, e tive a grata satisfação de presenciar
a abertura do primeiro, inaugurado em Três Marias, município da
minha base eleitoral, onde sou majoritário. Os centros atuam como
facilitadores para o trabalhador, pois buscam mostrar-lhes todas as
políticas públicas de geração de trabalho e renda.

Gostaria ainda de manifestar o meu sentimento de condolências aos
familiares do Dr. Paulo Neves de Carvalho, advogado que faleceu no
dia 23/5/2004, aos 84 anos de idade. O Dr. Paulo foi um homem de

-
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fibra, já que dedicou a maior parte de sua vida ao magistério,
ministrando aulas de Direito Administrativo por quase meio século na
Faculdade de Direito da UFMG.

Apesar de ter se aposentado, continuou lecionando nos cursos de
pós-graduação da UFMG, como professor honorário, contribuindo
para a formação de gerações inteiras. Tornou-se Presidente do
Instituto Mineiro de Direito Administrativo - IMDA - e atuou como
consultor externo de administração, na elaboração da Constituição
mineira, sendo um dos consultores de administração mais procurados
de Minas Gerais e do Brasil. Além disso, foi especialista em Direito
Municipal e em Direito Urbanístico, Secretário de Administração do
Governo Magalhães Pinto, Secretário Municipal da administração do
Celso Meio Azevedo e ocupou outros cargos relevantes. Dr. Paulo
Neves de Carvalho, pessoa honrada pelo seu exemplo de vida e
abnegação e pelo seu comprometimento com a educação e com a
vida pública, com honestidade, seriedade e competência, foi o
responsável pela formação íntegra de inúmeros advogados em nosso
Estado. Como amigo, rendo-lhe minhas homenagens para demonstrar
meu sentimento de condolências à família e aos seus admiradores.
Apesar de ter morrido, permanecem a sua memória, a sua aura e os
seus exemplos. A missa de sétimo dia de falecimento será no próximo
dia 30, sábado, às 11 horas, na Igreja Boa Viagem. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jô Moraes* - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,

Deputadas, Deputados, mineiros e mineiras que acompanham nosso
trabalho, fiz questão de vir a esta tribuna pronunciar-me, porque
ocorre nesta Casa importante debate sobre o Estado que queremos.
Aqui tramitam inúmeros planos de carreira, projetos que sugerem a
reestruturação de órgãos de governo e várias outros projetos que
dizem respeito à política tributária.

Esclareço que consideramos o enorme esforço da sociedade
mineira em tentar alterar e sair da crise em que se encontra não só o
Estado mineiro, como também o País. Portanto, precisamos criar um
clima em que o desenvolvimento econômico deste País e deste
Estado sejam retomados. Precisamos de um grande pacto nacional,
em que mudanças estruturais na política econômica do velho modelo,
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ainda em curso, ocorram. Tudo isso diz respeito a um desafio
fundamental que está diante da sociedade mineira e brasileira: a
reestruturação do Estado brasileiro, permitindo-lhe que cumpra seu
papel decisivo na retomada do desenvolvimento econômico.

Levanto essas questões porque o plano de carreira dos servidores
da educação foi aprovado hoje. Algumas questões históricas foram
reconhecidas e assumidas, mas a grande derrota foi a não-
apresentação da tabela. Essa notícia tirou-nos a tranqüilidade de que
esse plano de carreira representasse verdadeiramente um avanço.

Realizamos uma audiência pública na Comissão de Administração
Pública, com a presença dos servidores da Secretaria da Fazenda,
sobretudo com os Fiscais, extremamente significativa. Essa audiência
foi muito concorrida, mas a participação dos trabalhadores foi
contaminada por uma grande inquietação em função do plano de
carreira apresentado pelo Governo à categoria. Mas não é apenas
isso que acontece nesta Casa. Teremos dois grandes movimentos
dos servidores públicos. No dia 28, sexta-feira, os servidores do
IPSEMG paralisarão seus trabalhos. E importante que os mineiros que
buscam os serviços desse Instituto estejam atentos para não
perderem a caminhada.

O SISIPSEMG, em assembléia da categoria, aprovou a paralisação
dos serviços do IPSEMG no dia 28, como um sinal de pressão pela
necessidade fundamental de que o Governo responda aos pleitos
daquela categoria. Evidentemente, estivemos em curso
acompanhando a mobilização dos servidores da segurança pública.
Tal mobilização apresentou componente novo não apenas na
audiência pública da Comissão de Segurança Pública, por
requerimento dos Deputados Rogério Correia e Sargento Rodrigues,
sobretudo porque houve um acontecimento novo. O conjunto das 13
entidades de servidores da segurança pública, quer sejam policiais
civis e militares, quer sejam Agentes Penitenciários, está unificado
diante da necessidade de qualificar e de adequar o salário e a
estruturação daqueles servidores, para responder ao aperfeiçoamento
dos serviços exigidos pela sociedade.

Levanto essa questão, porque não podemos discutir esses planos
de carreiras apenas com o enfoque corporativo de cada setor e
categoria. O plano de carreira dos servidores da Fazenda possui uma
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particularidade. A sua meta é reestruturar o Estado de Minas
Gerais para assegurar uma arrecadação à altura das necessidades do
Estado. Digo isso porque houve um grande impasse na audiência do
plano de carreira dos servidores da Fazenda. Na linguagem das
lideranças que incorporam essa categoria, há uma opinião majoritária,
diferenciada no seio da categoria, de que o plano de carreira
compromete para o futuro a estrutura arrecadadora do Estado. Quer
dizer, o plano de carreira chega a representar a destruição da
máquina arrecadadora na perspectiva futura.

Quando levantam essa questão, dizem que as perdas serão
menores para os servidores atuais - se considerarem que elas
existem. E, para os servidores futuros, ou seja, que entrarem agora na
Secretaria de Fazenda, que, como a polícia, possuem uma função
própria e precípua do Estado - somente ao Estado compete exercê-la
-, além das perdas, a desorganização e a desestruturação serão
maiores.

Insisto em dizer que reconhecemos que vivemos uma crise fiscal no
Brasil. No Estado brasileiro, sabemos que há um modelo que impõe
um superávit condicionado a que o Brasil tenha de trabalhar para
assegurar minimamente um pagamento da dívida, que se mantém em
prazos curtos. Devemos trabalhar, trabalhar e trabalhar, contingenciar,
contingenciar e contingenciar aceleradamente, para que o mercado
não fique nervoso; além disso, cada vez mais impedir que se faça
execução orçamentária, até do orçamento aprovado. O mercado fica
com medo de que o Brasil não possa pagar as dívidas e os seus
títulos de curto prazo.

Tudo isso é uma ameaça ao desenvolvimento do País, à melhoria
dos serviços públicos, à adequação e à valorização dos servidores
públicos do Brasil. No caso de Minas Gerais, evidentemente essa
discussão está posta. Não podemos responsabilizar apenas a
situação nacional sem discutir concretamente a realidade do Estado.
E evidente que há contratos em curso. Solidarizamo-nos numa
repactuação do pacto federativo, para que o Estado não tenha de
pagar essa absurda dívida e esse absurdo percentual impostos em
Governos anteriores, como o de Fernando Henrique Cardoso, com a
lógica de mercado neoliberal.

Diante de uma crise fiscal no Estado, é preciso fazer escolhas. Um
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policial militar, em audiência nesta Casa, disse que a proposta de
déficit zero do Governador Aécio Neves significa segurança zero,
saúde zero, qualidade de serviços públicos zero. A lógica não pode
ser essa. Já propus ao Secretário da Fazenda e a esta Casa que
discutamos o perfil da renúncia fiscal do Estado. O Secretário disse
que os produtos de exportação são submetidos a uma legislação
tributária que isenta os produtos de exportação federal. Esta Casa já
aprovou renúncias fiscais sobre as quais não discutimos ou fizemos
qualquer análise. Qual o significado dessas renúncias para a
arrecadação do Estado?

Hoje, preocupou-me a audiência dos Fiscais. Vamos combater a
sonegação e impedir que FI$100.000.000,00 provenientes dos
combustíveis e das bebidas se esvaiam. Concordo, a Oposição
defende que o Governo arrecade. No entanto, além de aprovarmos
isenções fiscais em setores que não dão retorno, ainda propomos um
plano de carreira que compromete a máquina arrecadadora. Essa é a
discussão que propomos ao Governador Aécio Neves. Não podemos
aprovar projetos sem ter em mente que o desafio essencial deste
Estado e do País é liberar investimentos públicos e fazer
investimentos nas áreas de saneamento, moradia, estradas, etc.,
usando recursos do Estado e do Governo Federal. Mas isso não
basta. É fundamental que o Governo entenda que sem a melhoria da
qualidade de vida, do salário e da estrutura de trabalho dos seus
servidores não há serviço público que responda às demandas sociais.

Presenciei a manifestação dos Defensores Públicos e fiquei
emocionada. Todos sabem que vivo em manifestações de estudantes,
dos trabalhadores da FIAT, da Mannesmann, da Toshiba, etc., mas
impressionou-me encontrar na porta desta Casa Defensores Públicos,
responsáveis por defender os direitos daqueles que nem sequer têm
consciência de tais direitos. A Defensoria Pública lançou o movimento
SOS Defensoria Pública, solicitando a máquina elementar, um papel
para fazer seus registros. No período de modernização tecnológica e
agilidade das informações, os Defensores Públicos não podem
exercer suas funções! De 700 vagas, apenas 400 estão ocupadas.

Por isso temos de compreender que não estamos discutindo planos
de carreira de "a", "b" ou "c". Não se trata de uma discussão
corporativa. Estamos buscando a reestruturação do Estado de Minas
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Gerais, visando a adequá-lo às necessidades e às demandas do
povo mineiro.

Lembro que no dia 28 acontecerá a paralisação dos servidores do
IPSEMG e no dia 3 os servidores policiais civis, militares e Agentes
Penitenciários estarão em assembléia, aguardando a proposta a ser
apresentada pelo Governo. Nesta Casa, temos a responsabilidade de
realizar esse debate global, de fazer com que os projetos
estruturantes que aqui se encontram sejam efetivamente discutidos. E
preciso que a pauta desta Casa seja definida por ela, e não pela
agilidade, interesses e prioridades do Governo do Estado. Este,
muitas vezes, submetido à lógica fiscalista, restrita, que o faz pensar
apenas no equilíbrio fiscal, esquece-se das necessidades
fundamentais do povo mineiro, quais sejam o emprego, o
desenvolvimento, os investimentos, e tenta, faz um esforço para trazer
a esta Casa suas prioridades.

Encerro dizendo a todos que, na audiência pública dos Fiscais,
propus a constituição de uma comissão mista composta de membros
da Oposição e da base de apoio ao Governo, a fim de construirmos
um projeto que assegure a ampliação da arrecadação, a construção
de uma máquina pública capaz de fazer com que os que sempre
ganharam e se locupletaram com a sonegação e com os incentivos
fiscais paguem agora os custos da crise, e que os servidores, os
trabalhadores do Estado tenham uma melhor situação, melhores
salários. Faço um alerta a esta Casa: o projeto de política
remuneratória vem aqui, sobretudo, para criar uma máquina que
cerceia o processo de lutas salariais dos trabalhadores e dos
servidores de Minas Gerais, determinando que toda a previsão do
pagamento salarial seja feita com base na arrecadação do ICMS do
Estado, descontado, inclusive, o processo de crescimento da folha
vegetativa.

Por isso alerto e digo que, se não assumirmos, na plenitude, a
reestruturação da proposta dos servidores, pagaremos caro pela
responsabilidade de piorar a qualidade dos serviços, ao invés de
viabilizar o bom atendimento ao povo mineiro naquilo que mais
precisam.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
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O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, imprensa, senhoras e senhores, povo mineiro, hoje
Montes Claros amanheceu de luto, pois perdeu dois de seus filhos
ilustres. Trata-se de pessoas que ajudaram a escrever a história da
cidade e participaram efetivamente dela. Retiro-me ao pai do
Deputado Arlen Santiago. A ele e à família apresentamos nossas
condolências e a nossa tristeza. Era um homem digno, honrado e
certamente fez muito pela cidade. Dividimos a dor com o Deputado
Arlen Santiago e seus irmãos pelo falecimento de seu pai.

O outro montes-clarense que faleceu hoje foi o ex-Vereador Jorge
Tadeu Guimarães.

Rapaz jovem, que deixa sua família, sua esposa, seus filhos. Foi
Vereador em Montes Claros. Homem batalhador, do povo, que deixa
como herança, além de todo o seu passado de luta, toda a sua vida,
uma grande obra literária. O nosso companheiro, Jorge Tadeu
Guimarães, nosso amigo "Bodão", deixou-nos um livro, que escreveu
em 1997, denominado "As Faces do Legislativo de Montes Claros",
em que retrata 50 anos da vida política daquela cidade.

O livro, que é uma verdadeira história, mostra claramente episódios
importantes que ocorreram na Câmara Municipal e na Prefeitura de
Montes Claros ao longo desses 50 anos, não só com as biografias de
Vereadores, Presidentes da Câmara, Prefeitos, mas também com
histórias extremamente importantes, para que a juventude possa ler.

Gostaria de fazer a leitura do prefácio desse livro do Vereador Jorge
Tadeu Guimarães, escrito pelo saudoso Dr. João ValIe Maurício, ex-
Secretário Estadual de Saúde, que pertenceu à Academia Mineira de
Letras e à Academia Montes-Clarense de Letras, e que mostra
claramente a riqueza da literatura de Montes Claros e a importância
desse livro.

O prefácio, escrito em 1997, tem o seguinte teor. (- Lê:) "No trotar
permanente do tempo, vai surgindo e vai subindo a poeira do
esquecimento. Depois ela vai tombando devagar e vai cobrindo fatos
acontecidos nos muitos caminhos que a vida tem.

Assim eles viram passado, que irá ocultar, no para sempre,
sucedimentos importantes de muito valor histórico. Eis o grande
mérito dos escritores memorialistas, pesquisadores e biógrafos. Eles,
com religiosidade e purificado rigor, vão buscar, nas lonjuras dos dias
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fenecidos, documentação séria. Vão, em procura heróica,
descobrir velhos jornais de folhas amarelecidas, livros castigados
pelas traças e pelo descuido, fotografias marcadas de amor e de
saudade, guardadas em velhas gavetas dos baús de chaves
desaparecidas, ou vão vasculhar registros anotados nos grossos livros
dos antigos cartórios. São eles quais faiscadores, mineradores
ambiciosos, fanatizados no trabalho de noites sem conta. Depois de
tudo juntado, analisado, medido, pesado e ordenado partem para a
montagem de seus livros, nos quais a preocupação e a razão maior é
a observância da justiça e da verdade na informação ofertada.

Os poetas, cronistas, contistas e romancistas são bem diferentes,
podem até partir de algum fato real, porém sobre ele vestem a
roupagem da imaginação fantasiosa com as palavras, e conduzem os
seus personagens para caminhos e aventuras que nem eles mesmos,
os autores, imaginavam acontecer no desenvolver do enredo. Esse
tipo de atividade literária é lúdica e apaixonante.

Com o livro "Faces do Legislativo", Jorge Tadeu Guimarães abre,
com chave de ouro, as futurosas portas da sua atuação na cultura
literária em pesquisa. Ele, montes-clarense, chega seguro,
responsável, vem firmado em raízes profundas e respeitáveis, dos
Guimarães, e dos Dias. A nossa terra foi sempre amante da arte,
particularmente na música, na poesia e na literatura.

Como pesquisadores primorosos, cumprimos o dever de citar:
Urbino Vianna fala-nos, com grande sabedoria, das bandeiras
paulistas que vararam o sertão mineiro e implantaram a Fazenda dos
Montes Claros.

Dr. Nélson Washington Vianna oferece-nos vários livros de perfeita
elaboração. Entres eles se destaca, em vanguarda, o livro
"Efemérides Montes-clarenses", que conta a nossa história de 1707 a
1962, 250 anos de história de nossa Montes Claros.

Dr. Hermes Augusto de Paula, perdidamente apaixonado por
Montes Claros e sua gente, apresenta-nos livros com dados
históricos, e ainda mais enriquecidos com os costumes e o folclore da
região.

A minha companheira Milene Coutinho Maurício escreveu quatro
livros premiados, os quais deveriam ter sido publicados, conforme
edital dos concursos, pela Prefeitura. Seu livro "Tiburtína e a
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Revolução de 1930 - Emboscada de Bugres" foi impresso pelo
Governo do Estado e alcançou distinção.

Oliva Brasil fez um bom livro, documentário, sobre a evolução mais
recente da cidade, no galopar do progresso.

E agora o jovem Jorge Tadeu vem colocar em nossas mãos, uma
pesquisa dos 50 anos de atuação do Poder Legislativo. E lógico que,
durante esse período, grandes mudanças aconteceram no coração
robusto do sertão, da mesma maneira que a edilidade sofre variáveis
no seu comportamento. Afinal, todos nós somos os herdeiros do
passado. O importante é que o livro volta na história e chega até 1997,
ministrando dados históricos e educativos.

Todas as obras citadas deveriam ser republicadas e atualizadas
para essa missão, tão importante. As entidades ligadas à cultura, ao
saber, e mesmo as atividades industriais, comerciais e a comunidade,
poderiam abraçar-se em um só esforço, para não cometermos a
injustiça do ingrato esquecimento.

A atual Câmara Municipal de Montes Claros, à época, em 1997, por
todos os Vereadores, na presidência inteligente e objetiva do Dr. Ivan
José Lopes, médico também falecido que deixou uma história
impressionante na vida de Montes Claros, merece aplausos
entusiásticos pelo impulso oferecido para a publicação. E bom dizer
que ele, Jorge Tadeu, assim como o seu querido e saudoso pai Zeca
Guimarães, estão ligados profundamente à nossa Câmara, servindo à
comunidade.

Desejo finalmente afirmar o meu agradecimento pela honra que o
autor me oferta na oportunidade de tentar esta apresentação do seu
livro".

Assina o Or. João Valle Maurício, à época pertencente à Academia
Mineira de Letras e à Academia Montes-clarense de Letras.

Entendo que, por dever, estamos aqui hoje prestando esta
importante homenagem a um montes-clarense, um jovem que, na sua
plenitude de vida, vai ao encontro do Senhor, porque faleceu
prematuramente, mas deixa esse legado para todos nós, um legado
que vem somar à grande história e à grande vida de Montes Claros, a
essa histórica pujante que nos emociona e cativa.

O nosso companheiro saudoso, Jorge Tadeu Guimarães, será
enterrado amanhã, e deixa esse legado à juventude, essa história viva
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de Montes Claros, contada em seu livro. Faço essa homenagem
em meu nome, eu quê fui seu companheiro na Câmara Municipal de
Montes Claros e sinto verdadeiramente, neste momento, a dor da
perda de um grande amigo, de um grande companheiro, de um
grande montes-clarense. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões.
• Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,

telespectadores da TV Assembléia, aproveito este momento para
discutir um assunto muito relevante para a vida de 700 mil mineiros.
Há fatos preocupantes ocorrendo entre o Banco ltaú, que comprou o
BEMGE, e o Governo do Estado.

Antigamente, o Estado tinha obrigações com o funcionalismo e
recebia tributos por meio dos Bancos oficiais, entre eles o BEMGE.
Com o advento do atual modelo financeiro, essas responsabilidades
foram passadas para os Bancos. No passado, havia as coletorias,
papel hoje assumido pelas instituições bancárias. Discutimos sobre
isso na reunião da Comissão de Fiscalização Financeira, a qual
contou com a presença dos Deputados Ermano Batista, que a preside,
Sebastião Helvécio, José Henrique, Mauro Lobo e um representante
do Jayro Lessa.

Com a privatização do BEMGE, o Estado e o Banco assinaram um
contrato, em que o ltaú assume todas as funções do BEMGE. Há,
ainda, uma cláusula sobre as agências pioneiras, aquelas instaladas
em cidades pequenas, sendo, na maioria dos casos, a única
instituição do setor presente no município. Essa responsabilidade,
com a privatização, passou para o ltaú. Tudo corria normalmente, até
que, há três semanas, o Banco informou ao Estado que, obedecendo
às normas legais, fecharia as tais agências.

Os Deputados que integram as Comissões de Fiscalização
Financeira e de Assuntos Municipais foram procurados por Prefeitos
que estavam preocupados com a situação. Queiramos ou não, é
impossível viver sem o Banco, pois, inclusive, substituem as
coletorias, que recebiam os tributos estaduais.

Realizamos uma audiência pública com a presença de
representantes do Estado, do Bancc' ltaú e do Ministério Público. Em
seguida, houve uma audiência com o Secretário da Fazenda, em que
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compareci ao lado dos Deputados Ermano Batista, Mauro Lobo,
José Henrique, Paulo Cesar e de alguns Prefeitos. Desse encontro,
decidiu-se que o fechamento das agências seria suspenso e que cada
Prefeitura negociaria caso a caso com o Banco ltaú, a fim de que os
estabelecimentos permanecessem abertos.

Com isso, pensamos que encontraríamos uma solução melhor. No
entanto, hoje, presenciamos que a emenda proposta pelo ltaú é pior
que o soneto.

Na maioria dessas cidades, a Prefeitura paga o aluguel do prédio
onde o Banco funciona e as despesas de água, luz e telefone. O
Banco possui apenas um funcionário. Tudo é pago pela Prefeitura.
Geralmente, as Prefeituras são pequenas. O que o Banco ltaú está
querendo além disso e propondo aos Prefeitos? Além de a Prefeitura
assumir a responsabilidade de encontrar o local para a sua instalação
e cedê-lo ao ltaú, estão sendo cobrados de cada município de
R$10.000,00 a R$12.000,00 por mês, em média. Muitas vezes, esse
valor corresponde a 20% do ICMS desses municípios, que não dão
conta de custear áreas fundamentais, como as da saúde e educação.

Fazendo conta por alto, se em cada uma das 60 agências o gasto
médio for de R$10.000,00, em um ano serão arrecadados
R$7.200.000,00, ou seja, todos os anos esses pequenos municípios
terão de entregar esse montante a uma entidade que, no ano
passado, teve lucro superior a R$3.000.000.000,00. Isso, logicamente,
sacrifica não apenas as políticas públicas, mas tira do mercado, da
própria economia, recursos que poderiam estar sendo aplicados no
crescimento desses municípios.

Com certeza, não haverá Prefeitura que agüentará pagar essa
cobrança exorbitante. E, com o fechamento dessas agências, haverá
desequilíbrio total nesses municípios. As pessoas terão de se
locomover para fazer compras em outras cidades, deixando de
aquecer o comércio local e correndo riscos. Aprovamos nesta Casa o
projeto do Governo para os pequenos pagarem R$35,00 fixos de
ICMS. Conforme a cidade, apenas o deslocamento do proprietário a
outra cidade ficará maior que R$35,00. Dessa forma, o Banco ltaú,
que se diz social, está sangrando as pequenas Prefeituras.

Em 2002, houve um aditivo contratual, sobre o qual temos uma série
de suspeitas. Aliás, nesta Casa existe a disposição de aprofundarmos
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nessa questão, por meio até de uma CPI, para que possamos
colocar os pingos nos "is". Queremos saber como e por que isso
aconteceu. O Legislativo tem esse papel. Em relação ao seu contrato,
o ltaú diz que o Governo não interessa, que tem aval do Tribunal de
Contas e que o Banco Central está proibindo. Está na hora de saber o
que está acontecendo. Por isso a Comissão de Fiscalização, por
unanimidade, aprovou requerimento em que convoca autoridades do
Estado, do Banco, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e do
Banco Central e Prefeitos, para nos darem uma satisfação, a fim de
que possamos dar início a essa investigação. Espero que o Poder
Legislativo mineiro cumpra o seu papel de fazer justiça.

Duvido que o Banco abra o balancete dessas agências, que não são
deficitárias, mas que talvez não atendam à ganância que o
estabelecimento bancário quer - a usura, que para mim é crime.

Que esta Casa, em nome da Comissão de Fiscalização Financeira,
e cada um de nós assumamos isso, não como uma bandeira
individual, mas partidária, pois não é possível um Banco que lucra
pouco mais de R$3.000.000,00 firmar aditivo com o Estado, sem
obedecer ao que mandam a transparência, as leis e a lisura.

O Estado movimenta com esse Banco aproximadamente
R$10.800.000.000,00 por mês. O Estada paga para prestar serviço
em seu nome R$3.600.000,00 por ano. E preciso que haja audiência
pública - e, se preciso, CPI - para colocarmos os pingos nos "is". Não
podemos permitir que o ltaú, de maneira pedagógica, coloque aquele
"banquinho", aquele "pontinho", aquele "olhinho", que está preocupado
com o bolso, com o dinheiro do contribuinte, e não com a finalidade
social, pois, com tamanho lucro, é justo que sejam mantidas as
agências pioneiras como condição de sobrevida digna dos Prefeitos e
das cidades pequenas de Minas Gerais.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Parabenizo o Deputado
Chico Simões. Tive a oportunidade de participar dessa audiência,
onde estiveram presentes Prefeitos e Vereadores preocupados com a
situação, principalmente com a questão social. As cidades pequenas
estão sendo engolidas pelas cidades maiores. Os idosos precisam
tomar ônibus e andar aproximadamente 200km para receber a
aposentadoria e fazer pagamentos, deixando, na cidade onde
recebem, praticamente 1/3 do seu dinheiro, e o município sai

rs



1494
perdendo.

O ltaú não tem compromisso algum com essa proposta indecente. E
um absurdo um Banco, que teve um lucro de R$3.400.000.000,00,
pedir à Prefeitura R$10.000,00, R$12.000,00 para manter uma
agência! "E, Bebé, mamá na gata, ocê num quê!". Veja a situação em
que se encontram essas cidades!

O Prefeito de Monjolos está desesperado, pois não há mais o único
posto que havia, sendo necessário ir a Diamantina ou Curvelo.
Inimutaba e Augusto de Lima, cidades com mas mais de 600 mil
habitantes, estão sendo prejudicadas com a atitude do ltaú. Agências
pioneiras, no contrato reza que teriam de se manter. Portanto, o
Banco não está respeitando o contrato. Essa audiência terá o apoio
de todos os Deputados desta Casa, pois isso é uma questão social.
Só falta tirarem a agência de Corinto, que já perdeu praticamente
tudo.

O Banco apenas visa ao lucro, não enxergando mais nada.
Precisamos debater a questão e, se preciso, fazer uma CPI para
apurarmos o que está "debaixo desse angu", pois as pessoas estão
sendo prejudicadas. Falarei sobre a situação da BR-135.

Então, parabenizo V. Exa. e digo que estarei com o senhor nessa
batalha. Conte comigo no que eu puder ajudar.

O Deputado Chico Simões* - Peço desculpas a V. Exa. Agradeço à
Presidência pela tolerância. Mais uma vez, convoco todos os
Deputados e as bancadas para analisarem esse contrato e
empenharem-se para descobrir o porquê de ter tido um aditivo dois
anos antes de terminar. Há algo errado. Alguém levou vantagerri. E
vejo que um deles foi o Banco ltaú, cuja vantagem foi aumentada.

Nós, que representamos o povo mineiro, principalmente os mais
humildes, não podemos omitir-nos diante do enriquecimento cada vez
maior das entidades bancárias, em detrimento do mínimo de respeito
para com o contribuinte mineiro. Muito obrigado.

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

Deputadas, senhoras e senhores que nos acompanham aqui ou pela
TV Assembléia, antes de tratar de uma matéria relacionada à questão
do fechamento de agências, o que também nos preocupa, usarei o
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tempo que nos é concedido pelo Regimento da Casa para fazer
uma homenagem à minha querida cidade de Divinópolis, que fará
mais um aniversário de emancipação político-administrativa no
próximo dia 1° de junho, portanto, no início da próxima semana.

Divinópolis, uma jovem cidade, aos seus 92 anos, é hoje, sem
dúvida, motivo de orgulho para todos nós, mineiros, em particular para
nós, divinopolitanos. E uma cidade cosmopolita, pois acolhe a todos
que ali chegam como seus filhos. Daí veio sua grandeza. Hoje é uma
das maiores cidades mineiras, com uma grande contribuição para
todo o Estado. E uma metrópole do Centro-Oeste mineiro, com um
pujante comércio, setor de serviços, setor industrial - notadamente no
ramo têxtil - e setor metalúrgico, com suas siderúrgicas e fundições.
Mas, acima de tudo, é uma cidade feita por homens, mulheres, jovens
e crianças, enfim, por seres humanos que têm uma paixão muito
grande por aquele lugar e uma inspiração permanente, que, com
certeza, vem do Divino Espírito Santo.

Não é por acaso que temos a grata felicidade de ser o berço de
grandes expoentes da cultura mineira na música e nas artes plásticas,
literárias e cênicas. Divinópolis é terra de Helvécio Ratton, grande
cineasta brasileiro; de Adélia Prado, nossa grande poetisa; de Túlio
Mourão, músico de reconhecimento internacional; e de GTO, artista
plástico que, com sua simplicidade e grandeza, ganhou
reconhecimento mundial. E terra de gente simples, de gente mineira
na essência. Costumamos dizer, com um certo bairrismo, com orgulho
na alma, e com muito carinho por toda a Minas Gerais, que somos
mineiros "uai", que. somos mineiros que não trazemos o sotaque
baiano - por maior carinho que tenhamos pelos irmãos da Bahia -; que
não trazemos o estilo "carioquês" de irmãos mais próximos do Rio; e
que não temos o jeito de falar dos paulistas. Ali se fala o "mineirês" e
vive-se de uma maneira muito mineira, de uma forma solidária.

Não tenho dúvida de que esse espírito de solidariedade, de
cooperativismo, de companheirismo e de empreendedorismo fez de
Divinópolis, ainda tão jovem, uma das maiores e mais promissoras
cidades de Minas. Essa cidade proporcionou-me a alegria de estar
nesta Casa, como o Deputado Estadual que maior votação ali obteve
em toda a sua história. Comigo vem, naturalmente, uma
responsabilidade muito grande para com a minha gente de Divinópolis
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e do Centro-Oeste mineiro. Tenho a consciência de ser Deputado
por Minas Gerais, comprometido com todas as causas sérias e éticas
e disposto a lutar por um Estado melhor. Esse é, sem dúvida, o meu
primeiro compromisso, do qual, por maior que seja o bairrismo, não
posso me desviar. Por isso, ontem, não pude estar em Divinópolis,
com muito pesar, para participar de uma audiência pública que tratava
de um tema importante. Eu estava aqui na Assembléia Legislativa,
presidindo a Comissão de Administração Pública, acompanhando a
tramitação de projetos importantes, relativos à carreira dos servidores
públicos, e presidindo uma audiência, que contou com a presença dos
Presidentes do Tribunal de Justiça, da OAB, da AMAGIS e da
Associação dos Defensores Públicos, para tratarmos de assunto do
interesse de Divinópolis: instalação das varas criadas, que ainda não
foram efetivadas, e construção do Fórum. Embora inspirado pelo
Divino Espírito Santo, não tenho o dom da onipresença. Essa
audiência havia sido convocada há cerca de 20 dias, ou seja, bem
antes da que ocorreu em Divinópolis.

E natural que não possamos estar, ao mesmo tempo, em mais de
um lugar, mas estamos comprometidos com várias causas. Felicito os
companheiros que puderam comparecer à audiência. Com certeza,
trabalharemos juntos, para que os problemas, como os relativos ao
transporte escolar e ao Judiciário, possam ser resolvidos.

Farei um breve balanço. A melhor maneira de felicitar, parabenizar e
cumprimentar essa terra, que amo e que me honrou com o título de
Cidadão Honorário e com a condição de Vereador, de Presidente da
Câmara e de Prefeito, é trabalhar por ela. Primeiro, tenho de trabalhar
dignificando o voto de quem me trouxe aqui, podendo olhar para cada
um e dizer que estou trabalhando com a minha consciência tranqüila,
que estou me preocupando com o interesse do povo mineiro e dos
servidores públicos, e que estou colaborando com o nosso
Governador, para que acerte, equilibre as finanças do Estado e faça
com que Minas Gerais cresça novamente, a fim de que tenha, além do
equilíbrio fiscal, a capacidade de investimento para construir e para
recuperar estradas, para levar ambulâncias que integrem a saúde no
Estado e para cooperar com os colegas Deputados, analisando e
votando os projetos com qualidade, criticando, de forma respeitosa,
algum que precise ser revisto e, acima de tudo, submetendo à
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apreciação desses colegas as nossas idéias.

A minha primeira contribuição é não envergonhar os meus
conterrâneos e não me envolver com o que já cansamos de repudiar
na vida pública, ou seja, atividades ilícitas e interesses particulares e
mesquinhos que, às vezes, são postos acima do interesse público.
Além de legislar, de fiscalizar e de não transigir na defesa da ética e
da moralidade, é possível representar e reivindicar. Reivindicações é o
que mais recebemos no dia-a-dia, como Deputados. Embora, a
princípio, pensem que ser um Deputado é ser um legislador e um
fiscal dos atos do Governo, o nosso papel é também representar, ou
seja, ser um elemento de ligação da comunidade com o Poder
Executivo e com os diversos organismos institucionais públicos ou até
privados.

Dessa luta, Sr. Presidente, podemos fazer um balanço bastante
positivo. No primeiro ano, deparamo-nos com uma injustiça. O Centro-
Oeste mineiro não era representado, no mapa da saúde, corno
macrorregião, equívoco anterior que precisava ser corrigido.
Conseguimos sensibilizar o Governador e o Secretário de Saúde, para
que essa região pudesse figurar como tal. Isso nos possibilitou entrar
no PROHOSP, belo programa feito pelo Governador no ano passado
e que continuará agora. Belo Horizonte, por exemplo, como
macrorregião, recebe recursos para o Hospital da Baleia e outros.
Divinópolis não receberia nada. Entramos na luta, e o Hospital São
João de Deus recebeu R$600.000,00, sendo R$400.000,00 para o
CTI de adultos e R$200.000,00 para o infantil. Além disso, foi incluído
no programa, e esperamos que, neste ano, seja contemplado.
Segundo programações, a macrorregião do Centro-Oeste deverá
receber R$2.000.000,00, que serão destinados a várias instituições
hospitalares.

Também trabalhamos para credenciar Divinópolis como referência
oftalmológica. Por incrível que pareça, até há pouco tempo, se alguém
precisasse operar os olhos, tinha de deslocar-se para outra cidade.
Não podia sequer fazer uma cirurgia de catarata, Deputados Miguel
Martini e Mauro Lobo, grande companheiro que também tem
batalhado pela região. Verificamos que essa situação precisava
mudar; afinal, o Hospital São João de Deus tem condição de fazer
esse tipo de cirurgia, mas não estava credenciado e não tinha
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referência para operar pelo SUS. Conseguimos 100 cirurgias por
mês. Portanto, estabelecemos a cidade como pólo regional para esse
tipo de procedimento médico, que, embora seja de rotina, figurava
como carência para a população local.

Durante visita do Governador, contando com a presença de vários
colegas e de representantes de consórcios de saúde, aproveitamos o
ensejo e conseguimos três UTIs móveis, sendo uma para o Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Vale do Itapecerica - CISVI -, com sede
em Divinópolis, uma para o CIS-Pará, cuja sede fica em Pará de
Minas, e uma para o CISASF, com sede em Luz. Não apenas este
Deputado, mas a região, os diversos Deputados, os Prefeitos e os
consórcios.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Domingos Sávio,
não podia, neste momento, deixar de testemunhar o que V. Exa. tem
feito nesta Casa, com dedicação e garra. Acima de tudo,
testemunhamos o grande amor e a firmeza com que defende os
interesses não só de Divinópolis, mas de toda a região que
representa. Faço este aparte apenas para dizer que endosso as suas
palavras. Certamente, essa cidade e toda a região ganharam muito
com a sua vinda para esta Casa. Parabéns!

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado, grande companheiro e
Líder, Miguel Martini.

Sr. Presidente, outra área que tem recebido atenção especial da
nossa parte é a educação. Divinópolis sedia a ir SRE. Durante visita
do Governador à cidade, fizemos um apelo e tivemos a sinalização da
liberação de recursos para algumas escolas. Fomos atendidos em
relação às Escolas Estaduais Bom Pastor, Marfim Ciprian, - que é a
Polivalente -, São Tomaz de Aquino - nosso tradicional Estadual do
Porto Velho - e São Francisco, na Sidil. Estamos lutando e devemos
conseguir amanhã, por ocasião da audiência com a Secretária
Vanessa Guimarães, dinheiro para reformar e ampliar a Escola
Estadual Antônio da Costa Pereira, em Santo Antônio dos Campos,
nossa querida Ermida, que, como costumo brincar, fica no caminho da
minha roça, e a Mendes Mourão. Também já conseguimos recursos
para a E. E. Diva de Oliveira e para várias outras cidades da região.

Quero voltar a lembrar que não se trata de prestígio pessoal deste
Deputado, mas de um Governador sério, procurando fazer um

rÃ"



1499
trabalho por todo o Estado, e com esse trabalho quem ganha é a
educação, a saúde, as estradas. Nos próximos dias a MG-050 vai
passar por melhorias, assim como o acesso a São Gonçalo do Pará, a
Santo Antônio do Monte, a São Sebastião do Oeste, além de outras
obras. Meu tempo não seria suficiente para ilustrar aquilo que já
pudemos fazer nesse um ano e pouco de mandato, como parceiro do
Governador e representante do povo daquela cidade e daquela
região, que nos trouxeram as reivindicações, brigaram por elas e,
graças a Deus, estão vendo, gradativamente, elas serem atendidas.
Um grande abraço ao meu povo querido de Divinópolis, parabéns
para essa terra querida que é exemplo para Minas Gerais pela luta do
seu povo para mostrar que, mesmo sendo uma cidade tipicamente de
classe média, de operários, é uma grande cidade, uma estrela do
Oeste que brilha e nos inspira pela luz do Divino Espírito Santo. Muito
obrigado.

28 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

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

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

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, gostaria de pedir o

encerramento da reunião por falta de número regimental.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para as reuniões especiais
de amanhã, dia 27, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

195/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 195/2003, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, que dá nova denominação à Escola Estadual Presidente
Kennedy, localizada no Município de Monsenhor Paulo, 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° 195/2003
Dá nova denomináção à Escola Estadual Presidente Kennedy,

localizada no Município de Monsenhor Paulo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Padre Rogério

Abdala a Escola Estadual Presidente Kennedy, localizada no
Município de Monsenhor Paulo.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 446/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 446/2003, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro,

que declara de utilidade pública a Fundação Educacional Monsenhor
Herculano, com sede no Município de Paraopeba, 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° 446/2003
Declara de utilidade pública a Fundação Educacional Monsenhor
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Herculano, com sede no Município de Paraopeba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educacional

Monsenhor Herculano, com sede no Município de Paraopeba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.291/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.291/2003, de autoria do Governador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Veríssimo Teixeira
Costa à Escola Estadual de Ensino Fundamental - 5a a 8a séries e
Ensino Médio, do Município de Curral de Dentro, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.29112003
Dá denominação à escola estadual de ensino fundamental de 5 a

série e de ensino médio localizada no Município de Curral de Dentro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Veríssimo Teixeira Costa

a escola estadual de ensino fundamental de 5 a a 8a série e de ensino
médio localizada no Município de Curral de Dentro.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.296/2003
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.296/2003, de autoria do Deputado Neider

Moreira, que declara de utilidade pública o Esporte Clube Claudiense
do Município de Cláudio, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.29612003
Declara de utilidade pública o Esporte Clube Claudiense, com sede

no Município de Cláudio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube

Claudiense, com sede no Município de Cláudio.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.298/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.298/2003, de autoria do Deputado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação Amigos da Cultura de
Ouro Branco - AACOB -, com sede no Município de Ouro Branco, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 10 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.298/2003
Declara de utilidade pública a Associação Amigos da Cultura de

Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos da
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Cultura de Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.299/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.299/2003, de autoria do Deputado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a Renovação Carismática
Católica, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em
turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.299/2003
Declara de utilidade pública a entidade Renovação Carismática

Católica de Belo Horizonte - RCC-BH -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

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

Carismática Católica de Belo Horizonte - RCC-BH -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.305/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.30512003, de autoria do Deputado João Bittar,
que declara de utilidade pública a Fundação Jerônimo Mendonça, com
sede no Município de ltuiutaba, foi aprovado em turno único, na forma
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original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.305/2003
Declara de utilidade pública a Fundação Jerônimo Mendonça, com

sede no Município de ltuiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Jerônimo

Mendonça, com sede no Município de Ituiutaba.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.326/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° .1 .326/2003, de autoria da Deputada Vanessa
Lucas, que declara de utilidade pública a Associação da Guarda de
Congo de Nossa Senhora do Rosário do Bairro Jardim Industrial da
Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Guarda de Congo de Nossa
Senhora do Rosário, com sede no Município de Contagem, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.326/2003
Declara de utilidade pública a Associação da Guarda de Congo de

Nossa Senhora do Rosário do Bairro Jardim Industrial da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Guarda
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de Congo de Nossa Senhora do Rosário do Bairro Jardim
Industrial da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com sede no
Município de Contagem.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.371/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.37112004, de autoria do Deputado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a entidade Ponto Cultural,
com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.371/2004
Declara de utilidade pública a entidade Ponto Cultural, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ponto

Cultural, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.403/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.403/2004, de autoria do Governador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Professora Maria
Luzia Antunes Calçado à Escola Estadual de Ensino Fundamental (1
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a 48 séries), no Município de Ubá, 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° 1.403/2004
Dá denominação à escola estadual de ensino fundamental de 18 a 48

série localizada no Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°— Fica denominada Escola Estadual Professora Mária Luzia

Antunes Calçado a escola estadual de ensino fundamental de 18 a 48
série localizada no Município de Ubá.

Art. 20— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Dimas

Fabiano.

COMUNICAÇÕES. DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 26/5/2004, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Arlen Santiago, notificando o falecimento do Sr. Arlen
de Paulo Santiago, ocorrido em 261512004, em Montes Claroá. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Antônia Torres Duarte, ocorrido em 22/5/2004, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Paulo
Neves de Carvalho, ocorrido em 23/5/2004, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a



1507
"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso à Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, de
Uberaba, pela realização da Expozebu 70 anos (Requerimento n°
2.803/2004, da Deputada Vanessa Lucas);

de congratulações com o Sr. Luiz de Araújo Filho, Presidente do
Rotary Club de Ouro Fino - Distrito 4560, por sua diplomação pelo
Rotary International (Requerimento n° 2.831/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com os Srs. Ricardo Sales Cordeiro, Beatriz
Monroe de Souza e Willian Riccaldone Abreu, por sua posse,
respectivamente, nos cargos de Subdefensor Público-Geral,
Corregedor-Geral e Diretor Metropolitano da Defensoria Pública
(Requerimento n°2.835/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Geraldo Duarte de Paula pelo
excelente trabalho realizado como Presidente do Tribunal de Alçada
(Requerimento n° 2.839/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso ao Unicentro Isabela Hendrix pelo transcurso dos 100
anos de sua fundação (Requerimento n° 2.854/2004, do Deputado
Doutor Viana);

de aplauso à Reitoria da UEMG pelo lançamento do Selo
Comemorativo 50 Anos de História Escola de Música - Escola de
Design da UEMG (Requerimento n° 2.85612004, da Deputada
Vanessa Lucas);

de aplauso à Associação Mineira dos Criadores de Zebu - ABCZ -
pelo transcurso de seu 630 aniversário e pela realização da 61
Exposição Agropecuária e Industrial de Curvelo (Requerimento n°
2.868/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Cel. PM José Humberto de Oliveira,
Comandante da & Região da Polícia Militar, pelos serviços prestados
no exercício do cargo (Requerimento n° 2.906/2004, da Comissão de
Administração Pública);

de repúdio à Sra. Donna Hrinak, Embaixadora dos Estados Unidos
no Brasil, em face das recentes medidas econômicas e políticas
contra Cuba (Requerimento n° 2.922/2004, da Comissão de Direitos
Humanos);

de apoio ao jornal "Panorama", de Juiz de Fora, e ao Sr. Luís
Henrique Gávio, fotógrafo desse periódico, em face das ameaças

rs



1508

sofridas por este no exercício de sua profissão (Requerimento n°
2.923/2004, da Comissão de Direitos Humanos).
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nacional regionalizada e hierarquicamente constituída em sistema
único e se pautam também pela integralidade na prestação de ações
de saúde adequadas à realidade epidemiológica, com prioridade para
as ações preventivas e consideradas as características
socioeconômicas da população e de cada região, sem prejuízo dos
serviços assistenciais.	 -

Para que o Estado exerça sua principal atividade, a gestão do
Sistema único de Saúde - SUS/MG, faz-se necessário a delegação
de prerrogativas de autoridade sanitária, hoje restritas ao Secretário
de Estado de Saúde, àqueles servidores que exercem atividades de:
Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Regulação
de Assistência à Saúde e Auditoria do SUS".

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus nobres pares o projeto em questão.

Atenciosamente,
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador do Estado, no exercício

do cargo de Governador do Estado.
PROJETO DE LEI N° 1.68612004

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.

Art. 1° - Esta lei dispõe sobre o exercício da autoridade sanitária de
que trata a Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o
Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - Considera-se autoridade sanitária o servidor público, lotado
na Secretaria de Estado da Saúde, designado na forma desta lei para
o exercício de atividades de vigilância sanitária, de vigilância
epidemiológica e ambiental, auditoria do SUS e de regulação de
assistência à saúde.

§ 1°- As prerrogativas e direitos da autoridade sanitária, previstos no
inciso 1 do art. 19, art. 62 e art. 129 da Lei n° 13.317, de 24 de
setembro de 1999, são estendidos aos servidores designados para as
atividades de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e
ambiental, auditoria do SUS e de regulação de assistência à saúde.

§ 20 - Regulador de Assistência à Saúde é o profissional que elabora
e executa estratégias e ações, para organização de redes
assistenciais regionalizadas, hierarquizadas e resolutivas, nos
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diversos níveis de complexidade dos processos assistenciais, com
o objetivo de responder, de forma qualificada e em tempo hábil, às
demandas de saúde.

§ 30 - As atribuições e prerrogativas específicas dos servidores
designados para as funções de autoridade sanitária nas áreas de
vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e ambiental, de
auditoria do SUS e de regulação de assistência à saúde serão
detalhadas em regulamento.

Art. 30 - Ficam criadas cento e sessenta e quatro Funções
Gratificadas de Regulação da Assistência à Saúde - FRAS para a
Secretaria de Estado de Saúde.
§ l O - As FRAS destinam-se, exclusivamente, aos servidores

públicos ocupantes de cargo efetivo no Estado, atendidos os
requisitos estabelecidos pelo art. 80 para o gerenciamento e
operacionalização do Sistema Estadual de Regulação da Assistência
à Saúde.

§ 20 - As Funções Gratificadas de que trata o "caput" são instituídas
nos seguintes níveis, quantidades e valores:

- duas funções de Regulador Coordenador Estadual no valor de
R$3.300,00 (três mil e trezentos reais);

II - dezoito funções de Regulador Macrorregional no valor de
R$3.300,00 (três mil e trezentos reais);

III - cento e quarenta e quatro funções de Regulador Plantonista no
valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais).

§ 3° - O servidor designado para a função gratificada a que se refere
o "caput" poderá optar por uma das remunerações a seguir
discriminadas:

- a remuneração do valor total da FRAS;
II - a remuneração do cargo efetivo; ou
III - a remuneração do cargo efetivo, acrescida do valor de opção de

vinte por cento da remuneração total da FRAS.
§ 40 - As FRAS não poderão ser acumuladas com exercício de cargo

de provimento em comissão ou outra função gratificada.
§ 5° - As Funções Gratificadas não se incorporam à remuneração

nem aos proventos de aposentadoria do servidor ou à pensão e não
servirão de base de cálculo para outro benefício ou vantagem, nem
para a contribuição à previdência social.
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Art. 4° - Incumbe ao servidor designado como autoridade

sanitária para exercíció das atividades de vigilância sanitária:
- coletar amostras para análise e controle sanitário;

II - inspecionar, fiscalizar, interditar, inclusive cautelarmente,
produtos, estabelecimentos, ambientes e serviços sujeitos ao controle
sanitário;

III - lavrar autos, determinações e multas;
IV - conceder alvará sanitário para funcionamento de

estabelecimento;
V - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua

competência;
VI - exercer o poder de polícia sanitária;
VII - apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle sanitário; e
VIII - expedir intimações e aplicar penalidades.
§ 1° - Ao servidor de que trata o "caput" são estendidas as

prerrogativas discriminadas no parágrafo único do art. 7 0, art. 18,
inciso II do art. 19, arts. 77, 78, e as competências estabelecidas nos
arts. 23,24 e 120 da Lei n°13.317, de 1999.

§ 20 - O servidor designado como autoridade sanitária para exercício
das atividades de vigilância sanitária no cumprimento do disposto no
inciso V deste artigo, deverá observar as normas estabelecidas pelos
arts. 99, 106, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125 da Lei n° 13.317, de
1999.

Art. 50 - Incumbe ao servidor designado como autoridade sanitária
para as atividades de vigilância epidemiológica e ambiental:

- realizar investigações, inquéritos, levantamentos epidemiológicos
e ambientais em situações que representem riscos à população no
âmbito estadual e, em caráter complementar ou suplementar, de
acordo com a capacidade dos serviços municipais de saúde;

II - acompanhar e avaliar os projetos de intervenção ambiental, com
objetivo de prevenir e controlar os riscos ambientais à saúde coletiva e
individual;

III - avaliar e orientar as ações de vigilância epidemiológica e
ambiental realizadas pelos municípios e seus órgãos de saúde;

IV - coordenar campanhas de imunização, no âmbito estadual,
avaliá-las e prestar orientação técnica pertinente aos municípios sobre
as mesmas;
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V - lavrar notificações e determinações;
VI - submeter, ainda que preventivamente, o agente responsável

pela introdução ou propagação de doenças à realização de exames,
internação, quarentena ou outras medidas que se fizerem necessárias
em decorrência dos resultados da investigação ou de levantamento
epidemiológico;

VII - notificar o agente de que a desobediência às determinações
contidas no inciso VI deste artigo poderá configurar crime, conforme
previsto nos artigos 267 e 268 do Código Penal.

VIII - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua
competência; e

IX - expedir intimações e aplicar penalidades.
§ 1° - Ao servidor de que trata o "caput" são estendidas as

prerrogativas e competências discriminadas nos arts. 32 e 33 da Lei n°
13.317, de 1999.

§ 20 - O servidor designado para o exercício das atividades de
autoridade sanitária de vigilância epidemiológica e ambiental, no
cumprimento do disposto no inciso VIII, deverá observar a norma do
art. 84 da Lei n° 13.317,. de 1999.

Art. 60 - Incumbe ao servidor designado como autoridade sanitária
para exercício das atividades de auditoria do SUS-MG:

- realizar auditorias programadas em serviços de saúde do SUS,
verificando:

a) a conformidade dos serviços com a legislação em vigor;
b) a propriedade e qualidade das ações de saúde desenvolvidas;
c) os custos dos serviços;
II - elaborar relatórios propondo a aplicação de medidas corretivas e

penalidade, quando couber;
III - a emissão de pareceres conclusivos visando à melhoria da

qualidade dos serviços prestados ao usuário;
IV - realizar auditorias especiais, em caso de denúncias que

envolvam os serviços médicos do SUS, mediante apuração dos fatos,
emissão de parecer conclusivo e sugestão de aplicação de
penalidades e medidas corretivas, quando couber;

V - realizar auditorias programadas e especiais nos Sistemas
Municipais de Saúde, verificando se o seu funcionamento,
organização e atividades de controle e avaliação estão em
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conformidade com a legislação, mediante emissão de parecer
conclusivo;

VI - analisar os recursos de auditoria interpostos por gestores e
prestadores de serviços ao SUS, através da Junta de Recursos,
mediante elaboração de parecer conclusivo;

VII - analisar os relatórios gerenciais dos sistemas de pagamento do
SUS, dos municípios e prestadores de serviços sob orientação dos
coordenadores técnicos e emitir parecer conclusivo;

VIII - propor a aplicação de medidas corretivas e penalidades
quando couber, inclusive quanto à devolução ao Fundo Estadual de
Saúde dos recursos utilizados indevidamente;

IX - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua
competência; e

X - expedir intimaçõés e aplicar penalidades.
Art. 70 - Incumbe ao servidor designado como autoridade sanitária

para exercício das atividades de regulação de assistência à saúde:
- coordenar e operar, em conjunto com as equipes de trabalho, as

Centrais de Regulação Assistencial do Sistema Estadual de Saúde;
II - a aplicação de critérios clínicos para viabilizar o atendimento da

demanda da população por assistência à saúde e a oferta de serviços
da rede SUS;

III - acompanhar o fluxo de usuários encaminhados entre os
municípios e a Programação Pactuada e Integrada - PPI;

IV - avaliar a gravidade de um caso que lhe está sendo comunicado
por rádio ou telefone;

V - monitorar e orientar o atendimento feito por outro profissional de
saúde habilitado, médico intervencionista, enfermeiro, técnico ou
auxiliar de enfermagem, por profissional da área de segurança ou
bombeiro militar, no limite das competências desses profissionais, ou
ainda por leigo que se encontre no local da situação de urgência;

VI - definir e acionar o serviço de destino do paciente, informando-o
sobre as condições e previsão de chegada do mesmo, sugerindo os
meios necessários ao seu acolhimento;

VII - julgar a necessidade ou não do envio de meios móveis de
atencão, apresentando justificativa de sua decisão ao demandante do
socorro, orientando-o quanto às medidas a serem adotadas;

VIU - registrar sistematicamente os dados das regulações e missões,
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em ficha de regulação médica e no boletim ou ficha de
atendimento pré-hospitalar;

IX - monitorar o conjunto das missões de atendimento e as
demandas pendentes;

X - manter e velar para que todos os envolvidos na atenção pré-
hospitalar observem, rigorosamente, a ética e o sigilo profissional,
mesmo nas comunicações radiotelefônicas;

XI - decidir acerca da mobilização de recurso disponível diante das
demandas, buscando a solução mais eficaz e adequada para o
paciente;

XII - decidir sobre o destino hospitalar ou ambulatorial dos pacientes
atendidos no pré-hospitalar, de acordo com a planilha de hierarquias e
condições de atendimento dos serviços de urgência na região,
garantindo o atendimento das urgências, mesmo nas situações em
que inexistam leitos vagos para a internação de pacientes;

XIII - acionar planos de atenção a desastres que estejam pactuados
com os outros interventores, frente a situações excepcionais,
coordenando o conjunto da atenção médica de urgência;

XIV - requisitar recursos públicos e privados em situações
excepcionais, com pagamento ou contrapartida "a posteriori",
conforme instrumento jurídico específico de pactuação a ser realizada
com as autoridades competentes;

XV - exercer a autoridade de regulação pública das urgências sobre
a atenção pré-hospitalar móvel privada, sempre que esta necessitar
conduzir pacientes ao setor público, constituindo responsabilidade do
serviço pré-hospitalar privado o transporte e atenção do paciente até
sua entrada em estabelecimento vinculado ao Sistema único de
Saúde;

XVI - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua
competência; e

XVII - expedir intimações e aplicar penalidades.
Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Saúde disponibilizará

ao servidor em exercício da Função de Regulador de Assistência à
Saúde:

- mecanismos que assegurem o registro de todo o processo de
regulação, incluindo a gravação contínua das comunicações;

II - normas e protocolos institucionais que definam os passos e as
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bases para a ação e decisão do Regulador e da equipe auxiliar;

III - protocolos de intervenção médica pré-hospitalar.
Art. 80 - Secretário de Estado da Saúde, mediante ato específico,

designará servidores cedidos de outros quadros do Poder Executivo
com escolaridade e formação compatível com o exercício da função
de autoridade sanitária nas atividades de vigilância sanitária, de
vigilância epidemiológica e ambiental, de auditoria do SUS e de
regulação da assistência à saúde, observados os requisitos
constantes no art. 90

Parágrafo único - Excepcionalmente, o servidor público efetivo de
órgãos e entidades integrantes do Sistema único de Saúde - SUS,
bem como os vinculados às entidades relacionadas ao Sistema ou à
União e aos municípios, quando formalmente cedidos à Secretaria de
Estado de Saúde, poderão ser designados para exercício da função
de autoridade sanitária na forma do "caput".

Art. 90 - A designação de servidores prevista no art. 8 0 será
regulamentada em decreto, observadas as seguintes diretrizes:

- delimitação do número de vagas para cada atividade específica,
observados os limites previstos nesta lei;

II - prerrogativas que assegurem o pleno exercício da autoridade
sanitária pelo servidor designado;

III - garantias do exercício independente e autônomo da atividade,
incluindo a inamovibilidade do servidor até a emissão de parecer
sobre caso em análise;

IV - requisitos para designação para exercício da função de
Autoridade Sanitária que contemplem obrigatoriamente:

a) processo de seleção interna para a designação;
b) tempo mínimo de efetivo exercício no setor no serviço público;
c) habilitação com qualificação específica;
d) proibição de designação de servidor público proprietário,

administrador, quotista, sócio, dirigente ou empregado de empresas
ou instituições prestadoras de serviços ou fornecedoras de bens ao
Sistema Único de Saúde;

V - critérios para dispensa da designação que contemplem
obrigatoriamente:

a) condutas incompatíveis com exercício da autoridade;
b) conflitos de interesse, ou
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e) avaliações de desempenho insatisfatórias, na forma do

regulamento;
VI - sistema de avaliação de desempenho específico.
Parágrafo único - A avaliação de desempenho individual deverá

observar o disposto na Lei Complementar n° 71, de 30 de julho de
2003, e seu regulamento.

Art. 10 - Ficam instituídos o Prêmio de Produtividade de Vigilância
Sanitária - PPVS, o Prêmio de Produtividade de Vigilância
Epidemiolôgica e Ambiental - PPVEA e o Prêmio de Produtividade de
Auditoria do SUS - PPAUD, devidos às autoridades sanitárias
designadas na forma dos arts. 80 e 90.

§ 1° - O PPVS e o PPVEA serão pagos exclusivamente com
recursos oriundos de transferências federais específicas.

§ 2° - O PPAUD será pago exclusivamente com recursos oriundos
de economias de recursos do SUS descentralizados aos municípios
ou transferidos aos hospitais próprios, credenciados ou conveniados,
apurados periodicamente na contabilidade do Fundo Estadual da
Saúde.

§ 31 - Os valores, a periodicidade e a forma de cálculo do PPVS, do
PPVAE e do PPAUD serão definidos em regulamento.

§ 4° - Os prêmios a que se refere este artigo poderão ser pagos em
até onze parcelas e serão distribuídos entre os servidores da seguinte
forma:

- cinqüenta por cento, proporcionalmente à pontuação obtida em
avaliação individual de desempenho;

II - sessenta por cento, no mesmo valor para todos os servidores; no
âmbito da unidade administrativa, proporcionalmente ao resultado da
avaliação institucional dela.

§ 50 - Os resultados da avaliação de desempenho do servidor,
computados semestralmente, serão convertidos em pontuação,
conforme previsto em regulamento, para fins de aferição dos valores
individuais dos prêmios de que trata o "caput".

§ 6° - Os prêmios somente poderão ser percebidos pelo servidor que
tiver alcançado o nível mínimo de desempenho previsto em
regulamento.

§ 7° - O PPVS, o PPVAE e oPPAUD não são devidos em caso de
indisponibilidade de recursos para pagamento integral ou parcial.
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§ 81 - O pagamento dos prêmios de que trata este artigo só
poderá ocorrer durante a vigência de Acordo de Resultados e com
instrumento de avaliação permanente do desempenho dos seus
servidores.

§ 90 - O PPVS, o PPVAE e o PPAUD não se incorporam à
remuneração nem aos proventos de aposentadoria do servidor ou à
pensão e não servirão de base de cálculo para outro benefício ou
vantagem, inclusive décimo terceiro salário, férias, adicional de um
terço de férias e férias-prêmio, nem para a contribuição à seguridade
social.

§ 10- O pagamento de PPVS e o PPVAE não afasta a percepção do
prêmio de produtividade previsto no art. 29 da Lei n° 14.694, de 30 de
julho de 2003.

§ 11 - O PPAUD não afasta a percepção do prêmio de produtividade
previsto no art. 29 da Lei n° 14.694, de 30 de julho de 2003, relativo a
despesas correntes da própria unidade administrativa.

Art. 11 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta
lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor
de R$2.043.604,00 (dois milhões, quarenta e três mil e seiscentos e
quatro reais).

Art. 12 - O disposto nesta lei será regulamentado em decreto.
Art. 13- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira, para parecer, nos termos do art.
188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original..
OFICIOS

Do Sr. WaIf rido dos Mares Guia, Ministro do Turismo, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.542/2004, da Comissão
de Turismo.

Do Sr. Humberto Costa, Ministro da Saúde, encaminhando cópia da
Podaria n° 2.384/GM, de 17/12/2003, que estabelece recursos no
montante de R$600.000,00 a serem incorporados ao limite financeiro
mensal da Assistência Ambulatorial e Hospitalar (alta e média
complexidade) do Estado de Minas e Município de Belo Horizonte, em
gestão Plena do Sistema Municipal. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)
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Do Sr. Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins, Presidente do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.169/2004, da Comissão
de Segurança Pública. (- Anexe-se ao Requerimento n°2.169/2004.)

Do Sr. Eduardo Neves Moreira, Presidente do Grupo Parlamentar de
Amizade Portugal - Brasil, agradecendo a esta Casa o envio da foto
feita por ocasião da entrega da Medalha do Mérito Legislativo - 2004.

Do Sr. Jorge Antônio Deher Rachid, Secretário da Receita Federal,
informando a impossibilidade de comparecimento à audiência pública,
em 19/5/2004, das Comissões de Turismo e de Política Agropecuária
e Agroindustrial. (- As Comissões de Turismo e de Política
Agropecuária e Agroindustrial.)

Do Sr. Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento e
Gestão, encaminhando Ofício n° 79/MPS/SPS/DRPSP - Ministério da
Previdência Social -, que trata do Certificado deRegularidade
Previdenciária do Estado de Minas Gerais - Processo n°018/2004.

Do Sr. Antônio Aureliano Sanches de Mendonça, Presidente da
COHAB-MG, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.425/2004, do Deputado Leonardo Quintão.

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
DER-MG, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.694/2004, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Alexandre Silveira de Oliveira, Coordenador da 6 0 UNIT -
DNIT (2), prestando informações relativas aos Requerimentos nos
2.736/2004, do Deputado Chico Simões, e 2.740/2004, do Deputado
Leonardo Moreira.

Da Sra. Maria Amélia de Queiroz Machado, Oficiala do Ministério
Público, em nome do Sr. Carlos André Mariani Bittencourt, Promotor
de Justiça, informando a impossibilidade de comparecimento dessa
autoridade a reunião da Comissão do Trabalho realizada nesta Casa.
(- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Paulo Pires de Campos, Assessor Especial do Ministro da
Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.662/2004, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Caio Márcio de Benício Rocha, Gerente da Divisão de
Extração de Minerais Não Metálicos da FEAM, encaminhando
informações relativas ao Requerimento n° 2.073/2003, da Comissão
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de Participação Popular.

Do Sr. Paulo Eduardo Behrens, Corregedor do Conselho Regional
de Medicina, comunicando a instauração de sindicância para apurar
denúncia encaminhada por meio do Requerimento n° 2.64312004, da
Comissão de Saúde.

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete da Polícia
Civil, encaminhando informações referentes ao Requerimento n°
2.306/2004, do Deputado João Bittar.

Do Sr. Valdir Ferreira das Neves, solicitando a intercessão desta
Casa para se resolver a situação dos funcionários municipais que
prestam serviços à Polícia Civil. (- A Comissão de Administração
Pública.)

Do Sr. Adalberto Duarte da Silva, Presidente da Associação de
Defesa dos Direitos Humanos e de Vítimas de Entidades Públicas e
Privadas - ADDHVEPP - , apresentando denúncias contra integrantes
do Ministério Público e do Poder Judiciário do Estado. (- A Comissão
de Direitos Humanos.)

TELEGRAMA
Do Sr. José Agripino, Deputado Federal, prestando informações

referentes ao Requerimento n° 2.766/2004, da Comissão de Defesa
do Consumidor.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE RESOLUÇAO N° 1.684/2004
Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao

exercício de 2003.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII,

da Constituição do Estado de Minas Gerais, as contas do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício de 2003.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira,

para os fins do § l°do art. 218 do Regimento Interno.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.685/2004

Aprova acordo celebrado entre o Municípios de Itapeva e
Camanducaia para modificação de limite territorial.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica aprovado o convênio celebrado em 3 de maio de 2004,

entre os Municípios de Camanducaia e ltapeva, para modificação de
limite territorial, nos termos autorizados pela Lei Municipal n° 798, de
25 de novembro de 2003, do Município de Itapeva, e pela Lei
Municipal n° 616, de 12 de dezembro de 2003, do Município de
Camanducaia.

Art. 20 - A descrição de limites intermunicipais referente ao Município
de Itapeva, prevista no Item 5 da alínea "a" do Anexo II da Lei n°
2.764, de 30 de dezembro de 1962, passa a ter a seguinte redação:

"5 - Com o Município de Camanducaia:
Começa no rio Camanducaia ou Jaguari, na Ponte de Zinco; sobe a

encosta fronteira e alcança o divisor da vertente da margem direita do
córrego dos Pericos, pelo qual continua a defrontar as cabeceiras do
córrego Mato Dentro, .que banha a povoação de Campo Redondo;
contorna essas cabeceiras e segue pelo divisor da vertente da
margem direita do córrego Mato Dentro, até sua foz no rio
Camanducaia ou Jaguari; sobe por este rio até a Ponte de Zinco;
ponto inicial dessa descrição.".

Art. 30 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de maio de 2004.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: Estando as Câmaras de Vereadores dos Municípios de

Itapeva e Camanducaia absolutamente de acordo com a modificação,
foram aprovadas a Lei Municipal n° 798, de 25/11/2003, do Município
de Itapeva, e a Lei Municipal n° 616, de 12/12/2003, do Município de
Camanducaia, diplomas que autorizam os respectivos Poderes
Executivos Municipais a efetivar a permuta da área denominada
Campo Redondo.

Nos termos do art. 62, XXVI, da Carta mineira, compete
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privativamente a esta Assembléia Legislativa aprovar convênio
intermunicipal para modificação de limites, competência que se
expressa por meio de projeto de resolução, de acordo com o disposto
no art. 194 do Regimento Interno.

Nossa proposta vem acompanhada do termo de convênio firmado
em 3/5/2004, pelos Prefeitos dos municípios interessados e de cópia
das Leis n°s 798, de 25/11/2003, e 616, de 12/12/2003, que autorizam
a transferência para Itapeva do Bairro Campo Redondo, conforme
indicado na documentação técnica elaborada pelo Instituto de
Geociências Aplicadas - lOA - entidade habilitada para fazê-lo.

O projeto vem acompanhado, ainda, de proposta descritiva dos
novos limites intermunicipais e da respectiva indicação cartográfica,
elaboradas pelo lOA.

Conto, pois, com o apoio dos nobres colegas para sacramentar a
alteração de divisas por meio desta resolução, retornando ao "status
quo ante" o antigo marco divisório, devolvendo a tranqüilidade ao povo
itapevense do Bairro Campo Redondo, extirpada quando da mudança
de divisas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos
Municipais, para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.687/2004
Declara de utilidade pública a Associação Cultural, Artística e

Folclórica de Conceição da Aparecida - ACAFA -, com sede nesse
município.

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

Artística e Folclórica de Conceição da Aparecida - ACAFA -, com sede
nesse município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2004.
Rêmolo Aloise
Justificação: A Associação Cultural, Artística e Folclórica de

Conceição da Aparecida possui por finalidade a defesa e a
preservação do patrimônio cultural, artístico e folclórico local e
regional; a promoção de pesquisas, estudos, debates e outras
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iniciativas que contribuam para o desenvolvimento do município.

Comemora anualmehte a Semana do Folclore, quando é realizada
uma grande feira onde são expostas peças artísticas e,
particularmente, produtos artesanais da região.

Eventualmente, promove espetáculos de dança e peças teatrais que
tratam de temas ligados às tradições folclóricas.

Pelas razões apresentadas, esperamos a anuência dos nobres
colegas para o título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.68812004
Declara de utilidade pública o OSPASA - Obras Sociais da Paróquia

de Santana de Sete Lagoas, com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. P - Fica declarada de utilidade pública a OSPASA - Obras

Sociais da Paróquia de Santana de Sete Lagoas - com sede no
Município de Sete Lagoas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2004.
Padre João
Justificação: A Obras Sociais da Paróquia de Santana de Sete

Lagoas é uma entidade beneficente sem fins lucrativos fundada em
28/7/98, que tem por finalidade a prestação direta e gratuita de todas
as modalidades de assistência social à população carente, sem
discriminação de clientes. Promove ainda a prestação gratuita de
benefícios e serviços assistenciais permanentes a quem deles
necessitar, mediante a execução direta de projetos, programas e
planos de ações, visando à promoção humana, à educação, à cultura,
ao ensino e à formação de pessoas para a promoção e a integração
dos beneficiários no mercado de trabalho e nos diversos setores
vocacionais.

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

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à
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aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.945/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Município de Coração de
Jesus pelo aniversário de sua emancipação política. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 2.946/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
realizado inventário de todos os prejuízos causados à região Norte
pelas péssimas condições da BR-135 e, a seguir, seja solicitado à
União o respectivo ressarcimento. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.947/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de aplauso a todos os envolvidos na realização do
Projeto "De Olho na Cabra", desenvolvido no Município de Arinos,
pelo recebimento do Prêmio "Destaques do SENAR INAS - 2004". (- A
Comissão de Política Agropecuária.)

N° 2.948/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignado nos anais .da Casa voto de aplauso à Cia. de Mineração
Serra Azul - COMISA -, pela comemoração dos cinco anos de sua
fundação, em maio deste ano. (- A Comissão de Turismo.)

N° 2.94912004, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja enviada
ao Secretário da Fazenda recomendação para que se altere o inciso II
do art. 60 da Resolução n° 3.509, de 1 0/3/2004, procedendo às
modificações que propõe. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.950/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a FIEMG pela
passagem do Dia da Indústria.

N° 2.951/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a FIEMG
Regional do Centro-Oeste pela passagem do Dia da Indústria.

N° 2.952/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a FIEMG
Regional do Pontal do Triângulo pela passagem do Dia da Indústria.

N° 2.953/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
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inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a FIEMG
Regional do Vale do Rio Grande pela passagem do Dia da Indústria.

N° 2.954/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a FIEMG
Regional do Rio Doce pela passagem do Dia da Indústria.

N° 2.955/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Francisco José
Campolina Martins Nogueira, Presidente da FIEMG Regional Zona da
Mata pela passagem do Dia da Indústria, em 25/5/2004.

N° 2.956/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Luiz Campelo Filho,
Presidente da FIEMG Regional Vaie do Aço pela passagem do Dia da
Indústria, em 25/5/2004.

N° 2.957/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Pedro José Lacerda do
Nascimento, Presidente da FIEMG Regional Vale do Paranaíba pela
passagem do Dia da Indústria, em 25/5/2004.

N° 2.95812004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. João Batista Nunes
Nogueira, Presidente da FIEMG Regional do Alto Paranaíba pela
passagem do Dia da Indústria, em 25/5/2004.

N° 2.959/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Ariovaldo de Meio Filho,
Presidente da FIEMG Regional Norte, pela passagem do Dia da
Indústria, em 25/5/2004.

N° 2.96012004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Luís Custódio Costa
Martins, da FIEMG Regional Metropolitana de Belo Horizonte, pela
passagem do Dia da Indústria, em 25/5/2004. (- Distribuídos à
Comissão de Turismo.)

N° 2.961/2004, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso ao Hospital
Eduardo de Menezes pelos seus 50 anos de funcionamento. (- A
Comissão de Saúde.)

N° 2.962/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações
sobre os responsáveis pelas aquisições de suprimentos utilizados em
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todas as penitenciárias e cadeias públicas do Estado.

N° 2.963/2004, da Comissão de Transporte, pleiteando sejam
solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MO informações sobre as
despesas e o funcionamento das residências regionais desse órgão.

N° 2.964/2004, da Comissão de Transporte, pleiteando sejam
solicitadas ao Chefe da Polícia Civil informações sobre as aquisições
de placas de veículos efetuadas por esse órgão. (- Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)

N° 2.965/2004, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Coordenador-Geral da 68 UNIT do DNIT com
vistas à construção de acesso ao Distrito de Rio do Peixe, no entorno
da BR-381, em Cambuí.

N° 2.966/2004, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Coordenador-Geral da 68 UNIT do DNIT com
vistas à construção de acesso ao Bairro Córrego dos Mulatos, no
entorno da BR-381, em Estiva.

Do Deputado André Quintão, solicitando seja criado nesta Casa o
Programa Internet Popular, com a disponibilização de
microcomputadores para consultas nessa rede. (- À Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Célio Moreira e Chico Simões.

Proposição não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso 1 do art. 284, c/c o inciso II do art.

173 do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a FIEMG, na pessoa de seu Presidente, Sr.
Robson Braga de Andrade, pela passagem do Dia da Indústria, em 25
de maio.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de Transporte, do Trabalho, de Política
Agropecuária, de Assuntos Municipais, de Educação e de Turismo.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo.
O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
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Srs. Deputados, mineiras e mineiros, venho a esta tribuna lembrar
de dois segmentos da nossa sociedade que, apesar de sua
importância, não são destacados com muita freqüência. Quero
registrar o Dia do Gari, que foi comemorado em 16 de maio,
homenageando trabalhadores que, no anonimato, cuidam da limpeza
da cidade e do bem-estar dos cidadãos. Vejo diariamente vários deles
em seu ofício pesado, varrendo, limpando, recolhendo o lixo,
repetindo, sem cessar, os cuidados que o desleixo de muitos só faz
aumentar. Infelizmente, só quando o serviço não é feito, a importância
dele aparece. Por isso detenho-me nessas considerações, como
forma de reconhecer o trabalho desses valorosos profissionais e
manifestar-lhes o meu apreço.

Volto também minha atenção à questão indígena, pois Minas Gerais
ainda mantém reservas indígenas de diversas etnias. Encontramos os
xacriabás em São João das Missões, no Norte do Estado; os
pancararus, os aranãs e os maxacalis, no Nordeste, em Coronel
Murta, Araçuaí, Bertópolis e Martinho Campos, na região central; os
crenaques, em Resplendor; e, ao Sul, em Caldas, os xucurus-cariris.
Em Carmésia, estão os pataxós, para os quais solicito atenção dos
meus nobres pares.

Ontem, por intermédio da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais desta Casa, visitei a reserva indígena pataxó. São 3.270ha
de mata atlântica, de onde os pataxós retiram o necessário à sua
subsistência. Além do cultivo de alimentos, os índios retiram da mata
as fibras e as sementes para a fabricação de artesanato e mantêm ali
a flora apícola e as caixas com colmeias para a produção de mel. Os
pataxós preservam a mata, cuidam das nascentes, enfim, vivem em
perfeita sintonia com a natureza. Nas aldeias que visitei, as crianças
recebem a educação formal em escolas bem equipadas, além de
assistência médica, odontológica e vacinação.

Mas esse quadro parece bom demais para retratar a realidade das
tribos locais. Na verdade, o que motivou a visita que requeri à
Comissão de Meio Ambiente foi o cenário de devastação e cinzas que
encontramos na reserva. Um incêndio, em outubro de 2003,
provocado por queimadas promovidas por fazendeiros vizinhos,
destruiu 2.000ha de mata e culturas. O relato dos índios é dramático.
Assim que perceberam o fogo, todos se reuniram para combatê-lo.
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Entretanto a intensidade dos ventos e a decuvidade do terreno
dificultaram o acesso aos focos, e o incêndio alastrou-se rapidamente.

As imagens que vi, documentadas pelas equipes de fotógrafos e
cinegrafistas desta Casa, são desoladoras, pois são cicatrizes
cinzentas em meio à exuberância da mata atlântica, topos de
montanha completamente queimados, grandes áreas cobertas de
troncos escuros, onde só restou uma rala vegetação rasteira que
começa a brotar do solo maltratado. Perderam-se 20 nascentes de
água, 20 caixas de colmeia, com perda de 90% da produção de mel;
foram destruídos 7km de cerca de divisa, o que causou a perda de
parte das roças que sobraram do incêndio, já que, sem a cerca, o
gado das fazendas vizinhas invadiu a reserva, destruindo tudo.

Para se avaliar esse prejuízo, precisamos levar em conta que, das
terras da reserva, apenas 50ha são agriculturáveis. Durante a visita,
uma jovem índia leu para os presentes e entregou-me uma carta com
um pedido especial: lê-Ia nesta Assembléia. Portanto peço permissão
para fazê-lo:

"Srs. Deputados, nós, alunos da Escola Estadual Indígena Pataxó
Bacumuxá, queremos dizer-lhes que, na nossa aldeia, em agosto de
2003, houve uma queimada que destruiu as caças, as ervas
medicinais e as madeiras que fazem o artesanato. Com isso, tivemos
uma perda muito grande da nossa riqueza. Perdemos parte da nossa
vida e queremos recuperá-la. Vocês pensam que não perdemos muita
coisa valiosa, mas perdemos, sim. Perdemos nossa vida com a
queimada, pois destruiu muitas riquezas. Entramos em desespero,
porque sabíamos que ia matar as poucas caças que tínhamos na
reserva. A mata que foi queimada estava verde, então perdemos
pássaros, caças e frutos.

Nosso povo lutou muito, mas não teve jeito. Ele foi mais fraco que o
fogo. Hoje os fenômenos da natureza já não aparecem com
freqüência. Os pássaros já não cantam alegrando a nossa aldeia; as
caças que preservávamos não estão mais aqui; as matas verdes que
tinham em nossa aldeia já não vemos mais. Foi assim que a nossa
alegria se foi.

Agora queremos que os senhores colaborem de alguma forma para
nos ajudar a trazer a alegria de volta ao nosso povo". Foi um momento
de muita emoção. Os índios se mostravam abatidos e aproveitaram
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para pedir ajuda.

Não é muito o que precisam. Querem plantar um viveiro de mudas
para refazer as áreas queimadas, com árvores nativas e adequadas
ao terreno. Querem, se possível, ser remunerados por esse trabalho,
já que dependem de cestas básicas, sem poder contar com as
colheitas que teriam nesse período. A atividade artesanal está
prejudicada, pois fibras e sementes foram queimadas.

Os pataxós querem também cuidar dos cursos de água, alguns
deles assoreados com os detritos e as cinzas que a chuva traz das
áreas queimadas e deposita nos riachos. Isso já provocou um
alagamento que atingiu várias casas no período das chuvas mais
intensas.

Os índios pleiteiam ainda que parte do valor da multa pecuniária de
R$200.000,00, aplicada a um dos fazendeiros cuja negligência
motivou o incêndio, reverta para esses projetos das aldeias pataxós.
São pedidos simples, de pessoas simples a quem o sofrimento,
felizmente, não abate nem enfraquece.

Ao final da visita, reuniram-se todos, dançaram e cantaram em
nossa homenagem, com suas vestes características, seus cocares
vistosos, a pele pintada de vermelho e preto, com o olhar de
esperança.

Esse entusiasmo pela vida e essa simplicidade não podem acabar.
Temos de ser sensíveis aos anseios desses nossos irmãos, que, ao
longo da nossa história, só perderam. Perderam território, perderam
parte da sua cultura e das suas tradições, mas não podem perder o
nosso respeito.

Portanto, conclamo esta Casa a somarmos esforços no apoio aos
pataxós nessa hora difícil que vivem. O Governo do Estado atua com
eficiência, por meio da Coordenadoria de Saúde Indígena. A
Prefeitura de Carmésia, por intermédio do Prefeito Flávio Soares
Madureira, está também presente nesse trabalho. A FUNAI, a Polícia
Florestal e o IEF agiram prontamente por ocasião do incêndio. Mas
toda ajuda é necessária e será muito importante. Vamos nos unir
pelos nossos irmãos pataxós. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Ouvi atentamente o
pronunciamento de V. Exa. Não foi um simples pronunciamento.
Quando V. Exa. ocupa a tribuna desta Casa, sempre nos traz tema
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para profunda reflexão, como essa carta de uma aluna da escola
dos pataxós.

Ouvi as suas considerações. Realmente são desesperadoras.
Acompanhamos a dificuldade em que vive o povo indígena. Voltando
na história, lembro que, no Governo Itamar Franco, o então Secretário
da Educação, Prof. Murílio Hingel, teve papel importantíssimo na
construção de escolas e indicação de professores, iniciando o
processo pelas aldeias dos maxacalis e por outras. Portanto, a
Secretaria da Educação prestou ajuda à colônia indígena.

E importante dizer que há poucos dias conseguimos, junto à
Secretaria da Educação, viabilizar recursos para a construção de duas
salas de aula na aldeia indígena de Caldas, no Sul de Minas. O
trabalho realiza-se de um extremo a outro. Temos de dar satisfação
ao povo indígena, pois merece o nosso respeito. Devemos muito aos
povos indígenas, pela sua maneira aguerrida e pelo seu modo de
viver, principalmente porque pensam num futuro melhor.

Quero, desde já, juntar-me a V. Exa. para agirmos. Ressalto que a
EMATER, por meio do nossa Presidente, José Silva, tem feito
magnífico trabalho em todo o Estado, assim como a Secretaria de
Agricultura, por meio do Secretário Odelmo, e o IEF. Enfim,
juntamente com a Assembléia, todos esses órgãos contribuirão muito.

O quanto é bom a nossa Assembléia ter o pé na estrada! V. Exa.
trouxe para este parlamento uma reflexão importante. Pelo menos,
devemos ouvi-lo e interpretar o seu sentimento, para que tanto o
Governo Federal quanto os Deputados possam concretizar ações.

Não devemos ter cor partidária para defender os índios que fazem
parte do nosso povo. Devemos trazer a sua voz a esta Casa. Pelo seu
mandato, V. Exa. revestiu-se de prerrogativa para os assistir na tarde
de ontem, em nome desta Casa. Neste momento de reflexão tão
importante, uno-me a V. Exa., por quem tenho enorme carinho e
respeito, para aprofundarmos essa discussão. Quem sabe poderemos
constituir uma comissão especial permanente para buscar gestões
junto a Brasília e aos nossos órgãos? Quem sabe a Assembléia seja a
voz e o porta-voz das ações e das reivindicações de toda a colônia
indígena plantada no Estado?

A carta entregue pela aluna a V. Exa. merece também reflexão não
somente no parlamento, mas também na Secretaria da Educação.
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Aliás, o Estado já iniciou a construção de salas e laboratórios na
escola dela. Sem dúvida alguma, há um avanço grande. Certamente
poderemos ter um momento de reflexão e de discussão mais
aprofundada. Detectaremos quais as aldeias que há no Estado, até
em Caldas, na minha região, para que V. Exa. possa conduzir esse
processo.

Parabenizo V. Exa. por trazer a esta Casa o que viu e sentiu na
tarde de ontem, junto aos índios. Isso é muito importante e nos
engrandece. Mostrando esses problemas, haverá canais
competentes, por meio do próprio Regimento Interno desta Casa, e,
particularmente, a nossa solidariedade, como seres humanos,
independentemente de sermos políticos. Essas questões referenciais
são prerrogativas do Poder Legislativo.

Portanto, ponho-me à sua inteira disposição, para que essas
gestões possam ser realizadas, até por meio de uma audiência
pública nas localidades visitadas por V. Exa. Dessa forma,
promoveremos uma discussão mais ampla e efetiva. Cumprimento V.
Exa. na certeza de que brevemente teremos uma discussão muito
profunda.

O Deputado Laudelino Augusto (em aparte) - Manifesto a minha
solidariedade à nação .pataxó e associo-me a V. Exa. nesse trabalho,
no qual deveria estar junto, pois nos preparamos durante quase um
mês. Porém, ontem, houve a votação do plano de carreira dos
profissionais da educação, à qual precisei comparecer, porque faço
parte dessa luta. V. Exa. me mostrou um pouco a situação.
Certamente o meu coração foi junto. Como membros da Frente
Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação das Aguas,
comprometemo-nos também com essa questão. Devemos unir-nos
aos povos indígenas, que foram os primeiros moradores desta terra.
Esse povo que ficou sem as suas nascentes precisa e merece o
nosso apoio, pois também somos seus representantes. Obrigado.

O Deputado Doutor Ronaldo - Deputado Laudelino Augusto, tenho
algumas considerações a fazer, devido ao nosso convívio de quase
um ano e meio. Quando V. Exa. subiu ontem a esta tribuna, na frente
de todas as professoras do Estado, para dizer onde eu me
encontrava, mostrou a sua ética, a sua educação e o seu valor. Não
fujo de votações, mas o dever de ir à aldeia, ontem, foi maior que o de
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votar. Agradeço a V. Exa. por me defender.

* - Sem revisão do orador.
2 Parte (Ordem do Dia)

Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2 a Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Decisão da Presidência
A Presidência, nos termos do inciso IV do art. 180, c/c o inciso 1 do

art. 284, do Regimento Interno, determina o arquivamento do
Requerimento n° 2.855/2004, da Deputada Vanessa Lucas, por perda
de objeto, uma vez que foi aprovada proposição semelhante, o
Requerimento n° 2.62212004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Mesa da Assembléia, 27 de maio de 2004.
Antônio Andrade, 1 0-Secretário, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 75/2004. Pelo BPSP - efetivos: Deputados Ermano
Batista e Luiz Humberto Carneiro; suplentes: Deputados Arlen
Santiago e Sebastião Helvécio. Pelo Bloco PT-PCdoB - efetivo:
Deputado Padre João; suplente: Deputada Maria José Haueisen. Pelo
Pi- - efetivo: Deputado Márcio Passos; suplente: Deputado Jáyro
Lessa. Pelo PP - efetivo: Deputado Gil Pereira; suplente: Deputado
Paulo Piau. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
76/2004. Pelo BPSP - efetivos: Deputados Antônio Carlos Andrada e
Zé Maia; suplentes: Deputados Fábio Avelar e Alencar da Silveira
Júnior. Pelo Bloco PT-13Cd013 - efetivo: Deputado André Quintão;
suplente: Deputada Maria Tereza Lara. Pelo PI- - efetivo: Deputado
Irani Barbosa; suplente: Deputado Márcio Passos. Pelo PMDB -
efetivo: Deputado Antônio Júlio; suplente: Deputado Gilberto Abramo.
Designo. As Comissões.
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A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
7712004. Pelo BPSP - efetivos: Deputados Fahim Sawan e Antônio
Carlos Andrada; suplentes: Deputados Miguel Martini e Ermano
Batista. Pelo Bloco PT-PCdoB - efetivo: Deputado Chico Simões;
suplente: Deputado Ricardo Duarte. Pelo PI- - efetivo: Deputado
Antônio Genaro; suplente: Deputado João Bittar. Pelo PMDB - efetivo:
Deputado Antônio Júlio; suplente: Deputado Leonardo Quintão.
Designo. As Comissões.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n os 2.965 e 2.966/2004, da Comissão de Transporte.
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 10 8 Reunião Ordinária da 28
Sessão Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, dos Requerimentos
nos 2.829, 2.832 e 2.89712004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
2.843/2004, do Deputado João Bittar, e 2.872 e 2.884/2004, do
Deputado Antônio Andrade; de Educação - aprovação, na 98 Reunião
Ordinária da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, dos
Projetos de Lei n

o
s 1.437/2004, do Deputado Célio Moreira,

1.507/2004, do Deputado Mauri Torres, 1.535/2004, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, 1.544/2004, do Deputado Ricardo Duarte, e
1.567/2004, do Deputado Domingos Sávio, e dos Requerimentos nos
2.902/2004, do Deputado Ricardo Duarte, e 2.911/2004, do Deputado
Carlos Pimenta; de Política Agropecuária - aprovação, na 138 Reunião
Ordinária da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, do
Requerimento n° 2.901/2004, do Deputado Gil Pereira; de Segurança
Pública - aprovação, na 108 Reunião Ordinária da 2 Sessão
Legislativa Ordinária da 15a Legislatura, dos Requerimentos nos
2.77312004, do Deputado Adalclever Lopes, 2.77412004, da Deputada
Ana Maria Resende, 2.776 e 2.777/2004, do Deputado Leonardo
Moreira, 2.806/2004, do Deputado Weliton Prado, 2.885/2004, do
Deputado Doutor Viana, 2.887/2004, do Deputado Jayro Lessa, e
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2.888/2004, do Deputado Célio Moreira; do Trabalho - aprovação,
na 128 Reunião Ordinária da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 158
Legislatura, dos Projetos de Lei n os 1.454/2004, do Deputado Antônio
Júlio, 1.464 e 1.500/2004, do Deputado Célio Moreira, 1.474 e
1.475/2004, do Deputado Miguel Martini, 1.478/2004, do Deputado
Padre João, 1.483/2004, do Deputado Antônio Andrade, 1.485/2004,
do Deputado Dimas Fabiano, 1.493 e 1.563/2004, do Deputado Zé
Maia, 1.502/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, 1.505/2004, do
Deputado Leonardo Moreira, 1.534/2004, do Deputado Roberto
Carvalho, 1.536/2004, da Deputada Vanessa Lucas, 1.543/2004, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, 1.547/2004, do Deputado Elmiro
Nascimento, e 1.549/2004, do Deputado André Quintão, e dos
Requerimentos n

o
s 2.866 e 2.900/2004, do Deputado Doutor Viana, e

2.889/2004, do Deputado Weliton Prado; de Transporte - aprovação,
na 11  Reunião Ordinária da 28 Sessão Legislativa Ordinária da isa
Legislatura, dos Projetos de Lei nos 751/2003, do Deputado Paulo
Piau, 1.471/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, e dos Requerimentos
n

os 2.827/2004, do Deputado Antônio Andrade, 2.869 e 2.870/2004,
do Deputado Gil Pereira, e 2.904/2004, do Deputado Sebastião
Helvécio; e de Turismo - aprovação, na 108 Reunião Ordinária da 28
Sessão Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, dos Requerimentos
nos 2.852 e 2.853/2004, do Deputado Doutor Viana, e 2.890/2004, do
Deputado Weliton Prado (Ciente. Publique-se.).

• Questões de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Primeiro, quero parabenizá-lo pela

condução brilhante de nossos trabalhos.
Não queria que esta reunião terminasse sem que eu dirigisse a

palavra aos Defensores Públicos. Manifestei-me aqui em relação aos
funcionários da Casa e quero também falar sobre os Defensores
Públicos. Ao longo de nosso primeiro mandato e agora, no segundo,
já nos manifestamos quanto ao tema.

E difícil defender os Defensores, mas é necessário. Tenho a certeza
de que a maioria dos Deputados considera justas suas causas,
buscando melhorias financeira e de condições de trabalho. Essa
categoria é muito importante para o desenvolvimento da justiça em
nosso Estado, principalmente em se tratando de pessoas de menor
condição econômica.



1536
Somos solidários à causa da Defensoria Pública e queremos

pedir aos Deputados desta Casa que tenham empenho mais efetivo,
não só afetivo, acolhendo e respeitando os Defensores, mas
trabalhando de forma profícua para que alguma coisa seja feita por
eles, que precisam do empenho do Estado, que, apesar das
dificuldades, tem de fazer algo em prol dessa categoria.

Quanto à CIDE do primeiro trimestre, que já foi repassada para o
Estado, os Prefeitos estão cobrando o quinhão dos municípios ao qual
têm direito. O Estado tem a obrigação de repassar aos municípios
parte do que foi recebido da União.

Solicito ao Líder do Governo nesta Casa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, que nos informe como está a liberação da CIDE, porque os
Prefeitos nos solicitam informações e não temos como fornecê-las aos
municípios, que estão ansiosos pelo recebimento. Embora seja uma
fatia pequena, ajudará muito na manutenção de estradas de rodagem,
principalmente nos pequenos municípios.

Estamos, mais uma vez, solidários aos Defensores Públicos. Já
disse aqui da importância do trabalho dessa categoria e da
necessidade do reconhecimento do Estado, que precisa valorizá-los.
Quanto à CIDE, uma vez que os Estados já a receberam da União,
eles têm a obrigação de repassar a fatia dos municípios.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Sr. Presidente, quero deixar
registrado o nosso apoio e a nossa solidariedade aos funcionários da
Defensoria Pública. Chamamos a atenção para a necessidade de o
Estado reavaliar essa matéria, haja vista a necessidade dos nossos
municípios em relação a esse atendimento, principalmente das
pessoas mais carentes, que dependem da D!fensoria Pública.

Alerto ainda sobre a distribuição da CIDE. E do nosso conhecimento
que o Estado já dispõe desse recurso, que também deve ser
destinado aos municípios. Sabemos da preocupação do Estado em
relação aos pequenos municípios, porque não quer que o critério
adotado pelo Governo Federal prejudique os pequenos municípios.

Temos de entender que, na carência e nas dificuldades tão grandes
por que passam os municípios neste momento, é importante a
liberação imediata desses recursos. Daqui para a frente, poderemos
discutir esse critério de distribuição, que, sem dúvida nenhuma, com
essa postura do Governo Federal, prejudicará os municípios
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pequenos.

De imediato, nós, os Deputados municipalistas, e outros que como
eu defendem o município, achamos que é preciso liberar esses
recursos para atender aquela cidade pequena, aquele município
pequeno que tem poucos recursos. Neste momento, a CIDE resolverá
parcialmente os seus problemas. Muito obrigado.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Célio Moreira, em que solicita a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n° 59/2003, e Chico Simões, em que solicita a retirada
de tramitação do Projeto de Lei n° 1.061/2003 (Arquivem-se os
projetos.).

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 28, às 8 horas, nos
termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 25a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 25/5/2004

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

(Ordem do Dia): ia Fase: Questão de ordem - Votação de
Requerimentos: Requerimentos n

os 2.497 a 2.499, 2.511 e
2.528/2004; aprovação - Votação de Indicações: Indicação, feita pelo
Governador do Estado, de nomes para comporem o Conselho
Estadual de Educação; discursos da Deputada Jã Moraes e do
Deputado Alberto Pinto Coelho; votação secreta; questões de ordem;
aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
36012003; questão de ordem; leitura da Emenda n° 1; votação do
projeto, salvo emenda: aprovação; votação da Emenda n° 1;
aprovação - Votação, em 1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 431, 438,

743 e 1.312/2003 e 1.395 e 1.396/2004; aprovação - Votação, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 919/2003; aprovação na forma do vencido

ri
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em 1° turno - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 961/2003;
aprovação na forma dó vencido em 1° turno, com as Emendas n

o
s 1 e

2 - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.126/2003; aprovação
na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1 - 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 - Adalclever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arien Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Céiio
Moreira - Chico Rafael - Daimo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonidio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Maria Tereza Lara - Manha Campos - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h09min, a lista

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

v Parte
Ata

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

2 a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

rÃ
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Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, em sua P Fase,
com a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Questão de Ordem
O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, venho aqui, mais uma vez, para desabafar um pouco,
como morador de Belo Horizonte, como torcedor e como apaixonado
por futebol. Tive a oportunidade, no final desta tarde, de voltar à sede
do Clube Atlético Mineiro, no Bairro de Lourdes, para verificar como
está a venda de ingressos para o jogo entre o Brasil e a Argentina. A
situação iniciou-se na noite de ontem, quando os torcedores já se
alojavam no local. Hoje, durante todo o dia, houve uma tremenda
confusão. Agora à noite, não foi diferente. Por isso reitero que a
Confederação Brasileira de Futebol - CBF - é 100% responsável pela
comercialização dos ingressos e pela realização da partida. Ela devia
ter um pouco mais de respeito com o cidadão mineiro, e em especial
com o torcedor e os apaixonados pelo futebol.

E um absurdo o que fizeram com os torcedores. Muitas pessoas
chegaram à fila por volta das 2 horas da manhã e ainda estavam lá,
até há 15 minutos, na expectativa de comprar os ingressos. Havia
uma grande multidão. Se não fosse a ajuda da Polícia Militar, a
situação seria de risco.

Portanto, sinto-me revoltado. Acredito que a CBF tem a obrigação
de emitir, amanhã, uma nota desculpando-se com a população de
Belo Horizonte e mineira pelo mal-entendido, pois teve muito tempo
para organizar a venda dos ingressos. Vimos um completo despreparo
e falta de educação e de carinho da CBF para com os torcedores
mineiros. Belo Horizonte e Minas Gerais não merecem esse
tratamento. Obrigado.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.497/2004, da Comissão do

Trabalho, em que se solicita ao Presidente da Loteria do Estado de
Minas Gerais cópias das auditorias realizadas nos contratos da Loteria
com a firma GTech do Brasil. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados e as Deputadas que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.49812004, da Comissão do Trabalho, em que se
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solicita ao Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais o
resultado da auditoria que está sendo realizada nos contratos
celebrados entre aquela autarquia e a GTech do Brasil. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados e as Deputadas que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.499/2004, da Comissão do Trabalho, em que
solicita ao Presidente do Tribunal de Contas cópia do processo que se
encontra em análise naquele órgão, envolvendo a empresa GTech do
Brasil e a Loteria do Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.
Os Deputados e as Deputadas que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.511/2004, da Comissão de Transporte, em que
se solicita ao Secretário de Transportes informações sobre a atual
situação da malha rodoviária estadual e dos trechos das rodovias
conveniadas com o Estado, com as especificações que menciona. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação, o requerimento. Os Deputados e as Deputadas que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento n° 2.52812004, do Deputado Leonardo Quintão, em
que se solicita à Advocacia-Geral do Estado as seguintes
informações: o montante da dívida ativa do Estado inscrita até
dezembro de 2003; as execuções propostas pela Advocacia-Geral do
Estado de 2001 a 2003 e o percentual efetivamente executado ou
pago pelos devedores de 2001 a 2003. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados e as Deputadas que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Votação de Indicações
O Sr. Presidente - Indicação, feita pelo Governador do Estado, dos

nomes da Profa. Marinez Fulgêncio Murta e dos Professores Paulo
José de Araújo, Stéfano Barra Gazzola, Miguel Augusto Gonçalves de
Souza, Cid Veloso, Fuad Haddad, Alexandre Magno Leão dos Santos
e Arthur Eugênio Quintão Gomes para comporem o Conselho
Estadual de Educação. A Comissão Especial opina pela aprovação
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dos nomes. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso 1, c/c os arts.
252 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo
processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o
façam neste momento. Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Jô Moraes.

A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, lamentavelmente, esta
Casa terá de votar a indicação desses nomes para que o Conselho
Estadual de Educação continue funcionando. Hoje o Conselho vive
impasse administrativo pela ausência de quórum para suas
habilitações.

Digo lamentavelmente, porque se repete nessas indicações o velho
modelo de se ter um CEE com funções de fiscalizar o ensino, de
regulamentar e de liberar determinadas instituições, com o predomínio
da presença de representantes da iniciativa privada do setor
educacional. Evidentemente, há a exceção relevante do grande nome
do Prof. Cid Veloso, ex-Reitor da UFMG.

Levanto essa questão porque, há um longo período, estamos
insistindo na reformulação do Conselho Estadual de Educação, que
contém irregularidades em seu processo de funcionamento e, muitas
vezes, comete ilegalidades que nos chegam, como, por exemplo, as
avaliações que têm de ser feitas. Em alguns casos, chegou-nos a
informação de que a consultoria era paga pela própria entidade que
estava sendo avaliada, exigindo de nós todos debruçarmo-nos sobre a
estrutura desse conselho.

O Conselho é um órgão essencialmente fiscalizador, regulador, que
deveria garantir qualidade à educação em nosso Estado. Já
apreciamos fatos que nos chegaram e que causaram muita
preocupação, como os levantados pelo Conselho Regional de
Medicina relativos às autorizações de faculdades de medicina à
revelia da Lei de Diretrizes e Bases, à revelia da regulamentação
prevista na legislação federal, que determina que as liberações das
universidades sejam feitas sob controle do MEC, com anuência do
Conselho Federal de Educação, e não sob controle do Conselho
Estadual de Educação, a não ser no caso daquelas unidades que
dizem respeito ao sistema público do Estado de Minas Gerais.



1542
Por isso preocupa-nos muito o fato de que temos, por uma

situação contingencial, de aprovar esses nomes com os mesmos
equívocos e os mesmos erros. Apelo a esta Assembléia para que, na
discussão do Projeto de Lei n° 1.075, de autoria da Deputada Maria
Tereza Lara, com o relatório do Deputado Sidinho do Ferrotaco,
possamos adequar esse Conselho. E uma verdadeira
irresponsabilidade nossa, da Casa, da sociedade, do Governo,
convivermos com um conselho que precisa adequar-se aos novos
tempos, porque a educação é uma exigência do desenvolvimento e do
progresso deste País.

Não tenho nenhuma restrição à iniciativa privada no campo
educacional, que é necessária, até para complementar a insuficiência
do ensino público de nosso País, mas exigimos um ensino privado de
qualidade, que responda às exigências e às necessidades do nosso
tempo, do nosso Estado e País.

Por isso registro aqui a minha profunda insatisfação pela exigência
de termos de votar neste momento. Insisto, o Projeto de Lei n° 1.075 é
a grande oportunidade desta Casa de dar a este Estado um conselho
que respeite as normas legais deste País e de adequar-se às
exigências de transparência de que o Estado necessita.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Alberto Pinto Coelho.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Em primeiro lugar, gostaria de
renovar aqui a admiração e o respeito que temos pela Deputada Jô
Moraes, pelas suas convicções, pelo aprofundamento de suas
questões. Sempre que ela entra no mérito de alguma questão, procura
aprofundar-se.

Especificamente à questão dos nomes que estão colocados para
serem apreciados pelo Plenário, é muito importante esclarecermos
que, após a indicação e de acordo com uma lei de iniciativa desta
Casa, esses nomes foram sabatinados em comissões específicas e
foram aprovados nessa sabatina, ou seja, são nomes, são pessoas,
são figuras renomadas, vocacionadas e que têm uma biografia e um
lastro para trabalhar no Conselho de Educação do Estado de Minas
Gerais.

O que a ilustre Deputada questiona é a formatação do Conselho,
sua concepção, e, para isso, como ela bem disse, temos tramitando
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nesta Casa uma proposta, que poderá ser enriquecida por todos
os parlamentares.

Volto a afirmar que o Governo Aécio Neves tem-se caracterizado
como um governo que tem um canal permanente de diálogo na busca
das melhores soluções para o nosso Estado, para os avanços em
qualquer campo de atuação. A Oposição sabe muito bem disso. Fica
aqui o nosso registro, como Líder do Governo, de que estaremos
sempre atentos e prontos para acolher e discutir tudo que diz respeito
ao aprimoramento do Conselho Estadual de Educação.

Sobre a matéria que está em votação, naturalmente cada
parlamentar tem a liberdade de exercer seu voto, mas o que nos
tranqüiliza é que os nomes que aqui estão foram respaldados pelos
nossos pares, quando sabatinados na ocasião oportuna. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a indicação.
- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jô Moraes -
Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Luiz Fernando Faria - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Padre João
- Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Zé
Maia.

Questões de Ordem
O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Houve uma falha no

equipamento, então gostaria de registrar meu voto, que é "sim".
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, como V. Exa. pode

perceber, muitos Deputados adentraram e não conseguiram registrar
seu voto eletronicamente. Solicitamos que V. Exa. refaça a votação ou
que considere o voto do Deputado Sidinho do Ferrotaco, aprovando
essa votação.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados. Com  o voto do
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Deputado Sidinho do Ferrotaco e com o voto favorável desta
Presidência, houve 35 votos a favor. Votaram "não" 4 Deputados.
Houve 1 voto em branco, totalizando 40 votos. Fica, portanto,
aprovada a Indicação, feita pelo Governador do Estado, dos nomes da
Profa. Marinez Fulgêncio Murta e dos Professores Paulo José de
Araújo, Stéfano Barra Gazzola, Miguel Augusto Gonçalves de Souza,
Cid Veloso, Fuad Haddad, Alexandre Magno Leão dos Santos e
Arthur Eugênio Quintão Gomes para comporem o Conselho Estadual
de Educação. Oficie-se ao Governador do Estado.

2 a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

reunião o Projeto de Lei n° 1.075/2003, que teve sua discussão
encerrada nos termos do art. 244 do Regimento Interno e recebeu
substitutivos e emendas na reunião ordinária realizada hoje à tarde, e
foi encaminhado à Comissão de Administração Pública para parecer.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°

360/2003, do Deputado Bilac Pinto, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com a
Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, apresentada
pela Comissão de Justiça.

Questão de Ordem
O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, solicito a leitura da

Emenda n° 1.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à leitura da Emenda n° 1.
O Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Lê a Emenda n° 1,

publicada na edição do dia 20/12/2003.).
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As
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Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em P
turno, o Projeto de Lei n° 360/2003 com a Emenda n° 1. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Votação, em l turno, do Projeto de Lei n° 431/2003, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Poço Fundo o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 438/2003, do Deputado
Luiz Humberto Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Município de Indianópolis. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em l o turno, do Projeto de Lei n° 743/2003, do Deputado
Gilberto Abramo, que dispõe sobre a destinação preferencial dos
apartamentos térreos nos edifícios construídos pelos programas de
habitação do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão do Trabalho opina por sua
aprovação. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão do Trabalho.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.312/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Três Pontas o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Votação, em P turno, do Projeto de Lei n° 1.395/2004, de
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Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Aiuruocao imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.396/2004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar à
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - o imóvel que
especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei •n° 91912003, do Deputado
Ivair Nogueira, que determina notificação compulsória de violência
contra a mulher atendida nos serviços de urgência e emergência. A
Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1° turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de
Lei n° 919/2003 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de
Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 961/2003, da Deputada
Maria Tereza Lara, que dispõe sobre o Conselho de Participação e
Integração da Comunidade Negra, define políticas, e dá outras
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto, na forma do vencido em 1° turno, com as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo

emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
nos 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 961/2003 na
forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n os 1 e 2. A
Comissão de Redação.
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Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.126/2003, do

Deputado Leonídio Bouças, que dispõe sobre a exploração econômica
do turismo nas regiões de represas e lagos artificiais localizadas no
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Turismo opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda
n° 1, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 1.126/2003 na forma do vencido em 1 0 turno,
com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, peço o encerramento, de

plano, da reunião por não haver quórum suficiente para a votação dos
demais projetos.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 26, 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 loa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 1 S LEGISLATURA, EM 13/5/2004
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Gilberto Abramo, Ermano Batista, Gustavo
Valadares, Leonardo Moreira, Leonídio Bouças, Dalmo Ribeiro Silva e
a Deputada Maria Tereza Lara. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto
Abramo, 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,
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para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de
Lei n°1600/2004 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.601/2004
(relator: Deputado Leonídio Bouças); 1.598 e 1.604/2004 (relator:
Deputado Gustavo Valadares); 1.597/2004 (relatora: Deputada Maria
Tereza Lara); 1.599/2004 (relator: Deputado Ermano Batista);
1.606/2004 (relator: Deputado Leonardo Moreira); e 1.602, 1.603 e
1.605/2004 (relator: Deputado Bonifácio Mourão). Passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente informa que continua em discussão o parecer pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei
Complementar n° 38/2003 (relator: Deputado Leonídio Bouças). Após
discussão e votação, é aprovado o referido parecer, ficando
prejudicado o voto em separado da Deputada Maria Tereza Lara
apresentado na reunião anterior - registra-se o voto contrário da
Deputada Maria Tereza Lara. O Presidente informa que continua em
discussão o parecer sobre o Projeto de Lei n° 548/2003 (relator:
Deputado Ermano Batista), o qual conclui pela antijuridicidade,
ilegalidade e inconstitucionalidade da referida matéria. Encerrada a
discussão, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresenta requerimento
em que solicita o adiamento de votação. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento. 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 117/2003

com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude
de redistribuição); 501/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 1.321/2003 (relator: Deputado Bonifácio
Mourão); 1.346/2003 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Ermano
Batista - parecer lido pelo Deputado Bonifácio Mourão); e 1.509/2004
na forma do Substitutivo n° i (relator: Deputado Ermano Batista -
parecer lido pela Deputada Maria Tereza Lara). Os Projetos de Lei nos
125 e 198/2003 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento
do Deputado Gustavo Valadares, aprovado pela Comissão. Na fase
de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei n° 127/2003 (relator:
Deputado Gustavo Valadares), o qual conclui pela antijuridicidade,
ilegalidade e inconstitucional idade da referida matéria, o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva apresenta requerimento solicitando o adiamento

rÃ,
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de discussão do projeto. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. Os Projetos de Lei n os 196, 550 e 1310/2003 são
retirados de pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação,
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade dos projetos de Lei
nos 379, 476, 780/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares). Na
fase de discussão dos pareceres, no 1° turno, dos Projetos de Lei nos
530 e 1.112/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares), os quais
concluem pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucional idade dos
referidos projetos, o Presidente defere os pedidos de vista da
Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
respectivamente. Na fase de discussão dos pareceres, no 1 0 turno,
dos Projetos de Lei n os 1.456 e 1.468/2004 (relator: Deputado Ermano
Batista), os quais concluem pela antijuridicidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade dos referidos projetos, o Presidente defere os
pedidos de vista da Deputada Maria Tereza Lara. O Projeto de Lei n°
1.529/2004 é retirado de pauta por determinação do Presidente por
não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2' Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade dos Projetos de Lei
n

o
s 1.159/2003 (relator: Deputado Leonarodo Moriera - parecer lido

pelo Deputado Gilberto Abramo); 1.495/2004 (relator: Deputado
Ermano Batista); e 1.561/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza
Lara). Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei n os 1.524 e 1.570/2004
(relator: Deputado Bonifácio Mourão, em virtude de redistribuição);
1.525 e 1.569/2004, este com a Emenda n° 1, (relator: Deputado
Gilberto Abramo); 1.540/2004 (relator: Deputado Bonifácio Mourão);
1.566/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares - leitura do parecer
feita pelo Deputado Gilberto Abramo); e 1.568/2004 (relatora:
Deputada Maria Tereza Lara). São aprovados os requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei
n

os 1.592/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares); 1.554/04
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(relatora: Deputada Maria Tereza Lara) e 1.586 e 1.593/2004
(relator: Deputado Léonídio 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, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares - Ermano Batista

- Laudelino Augusto - Leonardo Moreira.	 -
ATA DA 88 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 20/5/2004

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Gustavo Valadares e Ivair Nogueira, membros da
supracitada Comissâõ. Está presente, também, o Deputado Domingos
Sávio. 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 discutir a Proposta de Ação Legislativa n°
216/2004, que encaminha sugestão na forma de um anteprojeto de lei
que institui o Serviço Estadual de Engenharia e Arquitetura Pública. O
Presidente acusa o recebimento da Proposta de Ação Legislativa n°
223/2004, para a qual designou como relator o Deputado Gustavo
Valadares: Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovada, em turno único, a
Proposta de Ação Legislativa n° 219/2004 (relator: Deputado André
Quintão), que recebeu parecer por seu acatamento com a realização
de audiência pública para discutir a implantação de um "campus"
universitário federal na região do Médio Jequitinhonha. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão
sobre assunto objeto desta reunião. Registra-se a presença do Sr.
Tadeu Matos Fontes, representando o Sr. Artur Resende do
Nascimento, Secretário de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana em exercício; da Sra. Maria Angela Braga, representando o
Sr. Marco Túlio de Meio, Presidente do Conselho Regional de

rÃ
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Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - CREA-
MG -; dos Srs. José Tarcísio Caixeta, Vereador à Câmara Municipal
de Belo Horizonte, e Marcílio de Oliveira Castro, da Ação Social
Arquidiocesana, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao debate,
faz suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
André Quintão, Presidente - Mauro Lobo - Paulo Cesar.

ATA DA 1 o REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15a LEGISLATURA, EM 25/5/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e Laudelino Augusto (substituindo
este ao Deputado Rogério Correia, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e tratar de assuntos de interesse da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
6/2003 (Deputado Alberto Bejani), 823/2003 (Deputado Rogério
Correia) e 1.551/2004 (Deputado Sargento Rodrigues). 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, no 1° turno, dos Projetos de Lei nos
1.330/2003 na forma do Substitutivo n° i, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Laudelino Augusto, em
virtude de redistribuição); e 1.35412004 na forma do Substitutivo n° 1,
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apresentado pelo relator, Deputado Laudelino Augusto, em virtude
de redistribuição. Pássa-se à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 2.773, 2.774,
2.776, 2.777, 2.806, 2.885, 2.887 e 2.888/2004. Passa-se à 3 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Alberto Bejani, em
que pleiteia sejam solicitadas ao Secretário de Defesa Social
informações acerca de a quem compete processar as aquisições de
suprimentos utilizados nas unidades prisionais do Estado; e Sargento
Rodrigues, em que solicita seja realizada audiência pública com o
objetivo de discutir o Projeto de Lei n° 1.551/2004, do Deputado
George Hilton, que dispõe sobre sistema de bônus e de pontuação por
merecimento destinado aos policiais civis e militares que apreenderem
armas, com os convidados que menciona; e seja realizada audiência
pública com o objetivo de discutir a utilização irregular de viaturas
policiais para o atendimento de fins estranhos ao interesse público.
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, 27 de maio de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia.

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

1.048/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei

n° 1.048/2003 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Escola
Paroquial Pio XII, com sede no Município de Poços de Caldas.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 11/9/2003, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe oart.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no
Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 10 da Lei n° 12.972, de 1998.

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 dois anos, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressaltamos, ainda, que o art. 41 de seu estatuto determina que,
sendo extinta a Escola, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere escolhida pela assembléia geral extraordinária, e
o art. 42 prevê que os membros da diretoria executiva não podem ser
remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.04812003.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Leonardo Moreira - Léonídio Bouças - Laudelino Augusto.
PARECER PARA. TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.102/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.10212003, de autoria do Deputado Chico

Simões, objetiva declarar de utilidade pública o Centro de Assistência
Social e Incentivo ao Bem - CASIB -, com sede no Município de
Coronel Fabriciano.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 26/9/2003, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto nos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em referência, dotada de personalidade jurídica e sem

fins lucrativos, encontra-se em funcionamento no Estado há mais de
dois anos e os seus diretores, reconhecidamente idôneos, não são
remunerados pelo exercício de seus cargos.

Cabe ressaltar que o § 30 do art. 29 de seu estatuto destina,

rÀ
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dissolvida a Associação, o patrimônio remanescente a obras
assistenciais ou a instituição congênere, legalmente constituída e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, enquanto seu
art. 30 estabelece que os dirigentes, mantenedores e voluntários não
serão remunerados.

Finalizando, afirmamos que, à vista da documentação juntada aos
autos do processo, a entidade em questão atende aos requisitos
enunciados pela Lei n° 12.972, de 1998, para que possa ser declarada
de utilidade pública estadual, não havendo, portanto, óbice à
tramitação do referido projeto de lei neste parlamento.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.102/2003.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Laudelino

Augusto - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.183/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, da Deputada Lúcia Pacífico, tem por

objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação Feminina da
Vila Bernadete e Adjacências, com sede no Município de Belo
Horizonte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 18/10/2003 e a
seguir encaminhado a esta Comissão a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estatuem os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Infere-se da documentação apensa aos autos do processo que a

Associação Feminina da Vila Bernadete e Adjacências atende aos
preceitos estatuídos pela Lei n° 12.972, de 1998, para que possa ser
declarada de utilidade pública estadual.

Com efeito, ela é dotada de personalidade jurídica; encontra-se em
regular funcionamento no Estado há mais de dois anos; e os membros
de sua diretoria, composta por pessoas de reconhecida idoneidade,
não são remunerados pelo exercício de suas funções.

rÀ
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Vale destacar que, segundo os arts. 26 e 27 do seu estatuto,

respectivamente, as atividades dos diretores e conselheiros, bem
como a dos sócios, serão exercidas gratuitamente, e que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em favor de
instituição congênere, com personalidade jurídica, e que tenha registro
no Conselho Nacional de Assistência Social, não havendo, portanto,
óbice à tramitação do projeto de concessão do título declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em	face	do	aduzido,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.183/2003.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Laudelino Augusto.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.421/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei n°

1.421/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Sociedade Caritativa e Educacional São Jerônimo, com sede no
Município de Uberaba.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 6/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

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 dois anos, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressaltamos, ainda, que o art. 113 do seu estatuto prevê que os
cargos da diretoria executiva, das diretorias locais e de membros do

rÃ



1556
conselho para assuntos econômicos e fiscais serão exercidos
gratuitamente e o art. 119 determina que, em caso de dissolução ou
extinção da Sociedade, o patrimônio social remanescente será
destinado a outra congênere, com sede e atividades preponderantes
no Estado de São Paulo, constituída preferentemente pelos Religiosos
Professos da Congregação dos Clérigos Regulares Somascos e
devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,
conforme fixado pela assembléia geral.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n°1.421/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Laudelino

Augusto - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI I'J°

1.433/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da
Comunidade São Cristóvão, com sede no Município de Lagoa da
Prata.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

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

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas e que não percebem remuneração pelo exercício de
seus respectivos cargos.

Ademais, verificamos no seu estatuto (alterado) que o art. 16
determina a não-remuneração dos membros da diretoria pelo
exercício específico de suas funções, vedada a distribuição de lucros,
vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores
sob nenhuma forma, enquanto o art. 18 dispõe que, extinta a
Associação, seu patrimônio deverá ser doado a uma entidade
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filantrópica do município, mediante indicação da assembléia geral.

Constatamos, pois, que a referida Associação atende ao disposto na
Lei n° 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.433/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Leonardo

Moreira - Laudelino Augusto.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.57212004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Luiz Humberto, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Caixa Escolar do
Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli, com sede
no Município de Uberlândia.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 23/4/2004 e
distribuída a esta Comissão para que proceda ao exame preliminar
dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõem os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Do exame dos autos do processo, constata-se que a entidade em

referência atende aos requisitos elencados no art. 1° da Lei n° 12.972,
de 1998, para a outorga de título declarató.rio de utilidade pública
estadual, a saber, é dotada de personalidade jurídica, está em
funcionamento no Estado há mais de dois anos, os membros de sua
diretoria são pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de
suas funções.

Quanto a essa última exigência legal, esclarecemos que o art. 10 de
seu estatuto determina que os membros da Assembléia Geral, da
Diretoria e do Conselho Fiscal exercerão gratuitamente suas funções.

Por oportuno, ressaltamos que o art. 34 do mesmo diploma
estabelece que, em caso de dissolução da entidade, os bens
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere
existente no município.
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Conclusão

Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucional idade
e legalidade do Projeto de Lei n° 1.57212004.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Leonardo

Moreira - Laudelino Augusto.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.577/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei n°

1.577/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação dos Moradores e Amigos para Desenvolvimento do Souza
- AMADES -, com sede no Município de Rio Manso.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 29/4/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1 0 da Lei n°12.972, de 1998.

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 dois anos, tem personalidade
jurídica própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressaltamos, ainda, que o art. 37 do seu estatuto prevê a não-
remuneração dos cargos da diretoria e do conselho fiscal, e o art. 44
determina que, sendo ela dissolvida, os bens remanescentes serão
destinados a outra instituição congênere, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública, por decisão de
seus órgãos diretivos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.577/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.

r:s
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Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças -

Laudelino Augusto - Léonardo Moreira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.578/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Quintas da Serra, com sede no Município de Caeté.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/4/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

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

dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus respectivos cargos.

Observamos no seu estatuto que o art. 44 determina que a
Associação só poderá ser dissolvida, encampada ou incorporada a
entidade congênere por comprovada impossibilidade de cumprir os
fins para os quais foi criada, aplicando ao remanescente do seu
patrimônio, dessa forma, o disposto no art. 61 do Código Civil,
enquanto o art. 51 dispõe que os membros do conselho diretor e do
conselho fiscal exercerão suas funções sem remuneração, estando
impedidos, outrossim, de perceberem qualquer outro benefício
material direto ou indireto em decorrência do exercício de seus
mandatos.

Constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei n° 12.972, de
1998, reguladora do processo declaratório de utilidade pública, sendo,
porém, necessário dar nova redação ao art. 1 0 da proposição sob
exame para inclusão da sigla em seu nome.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.578/2004, com a Emenda n° 1
apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
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Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Quintas da Serra - ACQUINTAS - com sede no Município
de Caeté.".

Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Laudelino

Augusto - Leonardo Moreira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.580/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.580/2004, do Deputado Gustavo Valadares,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Brasileira de
Resgate da Cidadania - ABRECI -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 29/4/2004, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto nos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em referência, dotada de personalidade jurídica e sem

fins lucrativos, encontra-se em funcionamento no Estado há mais de
dois anos e os seus diretores, reconhecidamente idôneos, não são
remunerados pelo exercício de seus cargos.

E oportuno ressaltar que o art. 60 , § 1°, do estatuto da entidade,
dispõe que, sendo ela dissolvida, o patrimônio remanescente será
destinado a uma instituição de caridade, indicada pelo conselho
diretor, e o seu art. 33, § 4 0, que as atividades dos dirigentes serão
exercidas gratuitamente.

Finalizando, afirmamos que, à vista da documentação juntada aos
autos do processo, a entidade em questão atende aos requisitos
enunciados pela Lei n° 12.972, de 1998, para que possa ser declarada
de utilidade pública estadual, não havendo, portanto, óbice à
tramitação do referido projeto de lei neste Parlamento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.58012004, na
sua forma originalmente apresentada.
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Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Leonardo

Moreira - Laudelino Augusto.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.581/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei n°

1.581/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Instituição Assistencial Nosso Lar, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 29/4/2004, 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
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam ser a
entidade constituída e funcionar há mais de dois anos, ter
personalidade jurídica própria, e ser sua diretoria formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressaltemos, ainda, que o art. 90 do seu estatuto determina,
dissolvida ou extinta a entidade, a destinação dos bens
remanescentes a outra instituição congênere com personalidade
jurídica, devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, e que o art. 43 prevê a não-remuneração de sua diretoria e
conselho fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.581/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator- Leonardo

Moreira - Laudelino Augusto.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
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1.582/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Creche São João
Batista, com sede no Município de Pavão.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/4/2004, vem a matéria a
esta Comissão 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 entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus respectivos cargos.

Ademais, verificamos, no seu estatuto, que o art. 11 determina a
não-remuneração das atividades da diretoria, que não tem privilégios,
fins lucrativos nem vantagens e que o art. 16 estipula que, extinta a
entidade, os seus bens móveis e imóveis serão destinados a outra
instituição congênere, com personalidade jurídica própria, a qual
esteja comprovadamente em atividade.

Constatamos, pois, que a referida creche atende ao disposto na Lei
n° 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto,	concluímos pela juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.582/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Laudelino

Augusto - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.584/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n°

1.58412004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Cidadania e Fraternidade - ACF -, com sede no Município
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de Pavão.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 29/4/2004, 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
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 10 da Lei n° 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam ser a
entidade constituída e funcionar há mais de dois anos, ter
personalidade jurídica própria, e ser sua diretoria formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelo exercício dos cargos que ocupam.

Ressaltamos, ainda, que o art. 29 do seu estatuto determina a não-
remuneração das atividades dos Diretores e dos conselheiros e o art.
35 determina que, em caso de dissolução, os bens remanescentes
serão destinados a entidade congênere, com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS -, ou a
entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.584/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Laudelino Augusto.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.594/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei n°

1.594/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Creche
Amor de Mãe, com sede no Município de Limeira do Oeste.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 1 0/5/2004, 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.
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Fundamentação

Os requisitos pelas 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.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam ser a
entidade constituída e funcionar há mais de dois anos, ter
personalidade jurídica própria e ser sua diretoria formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressaltamos, ainda, que o § 1° do art. 8 0 do seu estatuto prevê que
as funções dos membros da diretoria executiva e do conselho não
poderão ser remunerados, e o art. 28 determina que, em caso de
dissolução, seus bens serão destinados a entidade congênere situada
no município acima referido e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.594/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Laudelino Augusto.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.600/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Casa Assistencial São
Francisco de Assis - CASFA -, com sede no Município de Viçosa.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/5/2004, 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

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus respectivos cargos.

rÀ'
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Conforme o disposto no art. 32 de seu estatuto, as atividades

dos Diretores, dos conselheiros, bem como dos seus membros, serão
inteiramente não remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
lucro, gratificação ou vantagem; e o art. 34 determina que, sendo ela
dissolvida, os bens remanescentes serão destinados a entidade
congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no
Conselho Nacional de Serviço Social.

Constatamos, pois, que a referida instituição atende ao disposto na
Lei n° 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei 
no 

1.600/2004.
Sala das Comissões; 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourâo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Leonardo

Moreira - Laudelino Augusto.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.601/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei n° 1 ;601/2004

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de
Moradores de Brumado - AMOB -, com sede no Município de Pitangui.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 7/5/2004, vem a matéria a
esta Comissão 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
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam, ser a
entidade constituída e funcionar há mais de dois anos, ter
personalidade jurídica própria e ser sua diretoria formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressaltamos, ainda, que o art. 13 do seu estatuto prevê que os

rs
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membros da diretoria e do conselho não podem ser remunerados,
e o parágrafo único do art. 40 determina que, dissolvida a Associação,
seu patrimônio será destinado a uma entidade congênere,
juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.601/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Leonardo

Moreira - Laudelino Augusto.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.602/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado .. Domingos Sávio, o Projeto de Lei n°

1.602/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Casa de
Assistência ao Menor Divina Luz, com sede no Município de
Divinópolis.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 7/5/2004, vem a matéria a
esta Comissão 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
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.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam ser a
entidade constituída e funcionar há mais de dois anos, ter
personalidade jurídica própria e ser sua diretoria formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressaltamos, ainda, que o art. 28 do seu estatuto determina que as
atividades dos diretores e dos conselheiros serão inteiramente
gratuitas e o art. 32 determina que, dissolvida a instituição, os bens
remanescentes serão destinados a entidade congênere, com
personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho Nacional de
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Assistência Social, ou a alguma OCIP.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.602/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Laudelino

Augusto - Leonardo Moreira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.603/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Creche Sagrada Face, com
sede no Município de Peçanha.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/5//2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

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

dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus respectivos cargos.

Conforme dispõe a alínea "b" do art. 6 0 de seu estatuto, o exercício
das funções da diretoria e dos membros do conselho administrativo
será inteiramente gratuito, sendo vedada a distribuição de qualquer
importância aos dirigentes, mantenedores ou associados, sob
qualquer forma ou pretexto; enquanto o parágrafo único do art. 19
determina que, sendo ela extinta, o seu patrimônio, depois de
satisfazer as obrigações sociais, será entregue a uma entidade
congênere, registrada no Conselho Nacional de Serviço Social.

Constatamos, pois, que a referida instituição atende ao disposto na
Lei n° 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.603/2004, nos termos
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apresentados.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonardo Moreira -

Laudelino Augusto.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.606/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Creche Espírita Josefina de
Magalhães, com sede no Município de Ituiutaba.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/5/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

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

dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus respectivos cargos.

Conforme dispõe o art. 27 de seu estatuto, ela não distribui lucros,
vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores,
nem remunera os membros de sua diretoria ou conselho fiscal,
enquanto o art. 28 determina que, em caso de dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Constatamos, pois, que a referida instituição atende ao disposto na
Lei n° 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.606/2004, nos termos
apresentados.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Laudelino

Augusto - Leonídio Bouças.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

355/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em

epígrafe, oriundo do Projeto de Lei n° 2.06412002, visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Curvelo o imóvel que
especifica.

Desarquivado o projeto, foi publicado em 3/4/2003, no "Diário do
Legislativo", e encaminhado a esta Comissão, que o baixou em
diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão para
que se manifestasse sobre a medida. Na posse da sua resposta, este
colegiado deverá proceder ao exame preliminar da matéria com
relação aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
estabelece o art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de conferir a necessária

autorização legislativa para que se possa fazer transferência de
titularidade de bem imóvel público ao patrimônio do Município de
Curvelo, constituído de terreno com área de 3.828,00m 2, doado ao
Estado em 1973 pela Mitra Arquidiocesana de Diamantina, para
construção de grupo escolar.

No imóvel funcionou a Escola Estadual Padre Augusto Horta e,
atualmente, conforme consta na justificação do autor, encontra-se
ocioso.

De acordo com nota técnica juntada ao processo, formulada pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a Secretaria de
Estado de Educação - a que se encontra vinculado o imóvel -
pronunciou-se favoravelmente à sua alienação, mas sugeriu fosse
alterada sua destinação, de forma a garantir a continuidade dos
trabalhos educacionais e sociais desenvolvidos pela associação
comunitária instalada em parte do terreno.

De acordo com o parágrafo único do art. P do projeto, o imóvel se
destina à construção de escola municipal para suprir a demanda
educacional do Distrito de Juscelino Kubitschek e região, o que vem
atender plenamente ao interesse público, requisito indispensável a
nortear o negócio jurídico em causa. Portanto, não vemos
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necessidade em acatar a sugestão da Secretaria de Educação.

A Constituição do Estado, no art. 18, exige autorização legislativa
para alienação de bem imóvel do Estado.

No âmbito infraconstitucional, a 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, no art. 17, inciso
1, impõe a necessidade de autorização legislativa quando se tratar de
alienação de bem imóvel, condicionada à existência de interesse
público devidamente justificado, além da certeza de estar o objeto
doado sem destinação ou ocioso.

Mesmo ocioso o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve estar revestido de garantia, que, no caso em
tela, está prevista no art. 2 0 do projeto em questão, ao estabelecer o
retorno do bem ao patrimônio da entidade doadora, se no termo
avençado não lhe for dada a destinação ali fixada.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 355/2003.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo

Valadares - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 530/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.026/2000,
"institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e Comércio
do Vestuário em Malharia e Retilínea, Tricô e Crochê e dá outras
providências".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/4/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Este relator apresentou requerimento, na reunião de 24/6/2003,
solicitando fosse a proposição baixada em diligência aos titulares das
Secretarias de Estado da Fazenda e de Desenvolvimento Econômico
para que se manifestassem sobre a viabilidade técnica da proposição.

A Secretaria de Estado da Fazenda manifestou-se por meio do
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Ofício SEF.GAB.SEC.N°1 .390/2003.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico manifestou-
se por meio do Ofício SEDE/GA13JN°554/03.

Nos termos do art. 102, III, cumpre-nos examinar a matéria nos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa à criação do Pólo de

Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio do Vestuário
em Malharia e Retilínea, Tricô e Crochê na região do "pontal sul do
Estado", o qual compreende, de acordo com a proposição, os
Municípios de Albertina, Andradas, Borda da Mata, Bueno.Brandão,
Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião, Munhoz e Ouro Fino, O intuito
da proposição é direcionar o crescimento socioeconômico de uma
região específica do Estado, tendo como principal instrumento a
concessão de incentivos e benefícios fiscais.

No art. 30 , a proposição prevê os tipos de incentivo relacionados
com o ICMS e o ITCD e os serviços relacionados com estudos de
solo, terraplenagem, redes de energia elétrica, telecomunicações,
água e esgoto e drenagem, a cargo do Estado.

Ao propor tais medidas, o projeto contraria a ordem jurídico-
constitucional. Com efeito, interfere nas ações do Executivo e
aventura-se pelo planejamento estadual, afrontando os arts. 153 e 154
da Constituição mineira, que estabelecem a iniciativa privativa do
Governador do Estado para a legislação referente a planejamento e
orçamento. Diretrizes, objetivos e metas da administração pública
devem estar previstos no Plano Plurianual de Ação GovernamertaI,
em consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.
Por outro lado, o projeto viola, também, o art. 161, 1, da Constituição
do Estado, segundo o qual não se pode iniciar programa ou projeto
não incluído na Lei Orçamentária Anual.

Quanto aos benefícios de ordem tributária, a proposição esbarra no
art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal
n° 101, de 2000 -, por não cumprir os requisitos nela estabelecidos.

Acentue-se que, consoante estudo encaminhado a esta Casa pelo
Secretário de Estado da Fazenda, mediante o Ofício
SEF.GAB.SECJ't 390/2003, a estimativa de perda de arrecadação
estadual, por ano, com a aprovação deste projeto, tendo como base

rÀ



1572
os exercícios de 2001 e 2002, seria de R$816.696,00 e
R$171.750,00, respéctivamente, para perda de arrecadação,
considerando que os demais segmentos da cadeia produtiva seriam
onerados posteriormente com a cobrança integral do tributo. O
postergamento do pagamento do ICMS geraria perdas da ordem de
R$798.157,00, em dezembro de 2002, R$836.750,00 em junho de
2003 e R$985.542,00 em dezembro de 2005. Verificamos que o
relatório	governamental	considera	apenas	pequenas	e
microempresas. E ressaltado também, no referido documento, que "a
postergação de dois anos do pagamento do ICMS dificultará o
controle fiscal sobre os contribuintes, ou seja, práticas de evasão
fiscal poderão não ser identificadas, devido à falta de
acompanhamento sobre a obrigação tributária periódica principal.
Além disso, o crédito tributário poderá perder o atual benefício de
ordem em concurso de credores, caso o contribuinte entre em
situação de inadimplência".

Assinale-se que a proposição fere também o art. 155, § 2 0 , VI e XII,
da Constituição da República, já que não se reporta a nenhuma
deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.
A Lei Complementar n° 24, de 1975, recepcionada pela ordem
jurídico-constitucional inaugurada em outubro de 1988, exige, para a
concessão do benefício fiscal relativo ao ICMS, convênio celebrado
pela totalidade das unidades federativas presentes a reunião do
CONFAZ convocada para tal fim. Nesse sentido, é farta a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da qual destacamos a
ADIN 2.458/MC/AL, cuja ementa reproduzimos a seguir:

"Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Cautelar. Lei n° 6.004,
de 14 de abril de 1998, do Estado de Alagoas. Concessão de
Benefícios Fiscais relativos ao ICMS para o setor sucro-alcooleiro.
Alegada violação ao art. 155, § 20 , XII, g, da Constituição Federal. Ato
normativo que, instituindo benefícios de ICMS sem a prévia e
necessária edição de convênio entre os Estados e o Distrito Federal,
como expressamente revelado pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, contraria o disposto no mencionado dispositivo
constitucional. Medida cautelar deferida, com efeito "ex tunc" (ADIN
2.458-MC/AL - Relator: Mm. limar Galvão Publicação: "DJ" de
19/12/2002)".
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 53012003.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonídio

Bouças - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°544/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Chico Rafael, a proposição em epígrafe tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Pedralva o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 5/4/2003 e
distribuída a esta Comissão, a que compete examiná-la
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 Comissão solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
que se manifestasse sobre a conveniência da proposta, cujo
atendimento se deu em 25/2/2004.

Fundamentação
Trata o projeto de autorizar o Poder Executivo a doar imóvel

constituído de terreno urbano edificado, com área de 2.000m 2, situado
no Bairro Campestre, no Município de Pedralva. O referido bem foi
doado ao Estado por particulares, em 1969, sem constar nenhum
gravame no instrumento público de transferência de domínio.

A proposição estabelece no parágrafo único do art. 1 0 que o imóvel
se destina à instalação de uma escola da P à 4 a série do ensino
fundamental.

Cabe esclarecer que, solicitada a manifestar-se sobre a
conveniência da pretendida transferência de domínio, a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão ratifica o posicionamento contrário
à doação manifestado pela Secretaria de Estado de Educação, órgão
a que o imóvel se encontra vinculado, sugerindo a cessão de uso do
imóvel.

Essa modalidade de utilização de bens públicos é a transferência
gratuita da posse de uma entidade ou um órgão para outro, para que
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o cessionário o utilize nas condições estabelecidas no respectivo
termo, por tempo certo ou indeterminado, sem a necessidade de
autorização legislativa, por simples ato administrativo.

Com referência à• pretensão em tela, ressaltamos o estatuído pelo
art. 18 da Constituição mineira, que exige a autorização legislativa
para a alienação de bens imóveis públicos.

No plano intraconstitucional, devemos atentar ao que está prescrito
no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art.
37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da administração pública, que exige, para alienação de tais
bens, a autorização legislativa e a subordinação do contrato ao
atendimento do interesse público.

E importante notar que a proposição é de caráter meramente
autorizativo, e de outra maneira não poderia ser, pois trata de um ato
reservado exclusivamente ao Governador do Estado, 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.

Isso implica que, se a proposição em exame vier a tornar-se lei,
aquela autoridade, por dispor de poder discricionário na tomada de
ações administrativas, adotará ou não a medida nela
consubstanciada.

Tendo em vista essas considerações e a manifestação e a sugestão
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, entendemos não
ser razoável a tramitação da proposição na Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade e pela

inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 544/2003.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças- Leonardo Moreira - Laudelino Augusto - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°766/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Alberto Pinto Coelho, c
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar
Arcos o imóvel que especifica.

Publicado em 31/5/2003, no "Diário do Legislativo"

projeto de lei em
ao Município de

e encaminhado a
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esta Comissão, esta o baixou em diligência ao Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão para que se manifestasse sobre a
medida. Na posse da sua resposta, este colegiado deverá proceder ao
exame preliminar da matéria com relação aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme estabelece o art. 102, III, "a", c/c o art.
188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Arcos imóvel constituído de terreno com área de
5.064,00m2.

Salientamos que a medida proposta está sujeita, além do exigido
pelo art. 18 da Carta mineira, aos ditames da Lei Federal n° 8.666, de
1993, que institui regras para licitações e contratos da administração
pública no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios. No caso em questão, é de especial
interesse o art. 17 dessa lei, por estabelecer que a alienação de bens
imóveis integrantes do patrimônio de tais entes, subordinada à
existência de interesse público devidamente justificado, e não estando
eles afetados a finalidade administrativa especial, dependerá de
autorização legislativa.

O interesse público que envolve o negócio jurídico é condizente com
a destinação que o município pretende dar ao imóvel - construção de
prédio para o funcionamento de órgãos da administração pública.

Consultada a respeito da referida doação, a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão se manifestou favorável, por não existir órgão
estadual interessado na utilização do imóvel, que, além disso, se
encontra parcialmente invadido.

Anteriormente, o município fez a transferência de domínio para o
Estado com a finalidade de se construirem no local a cadeia pública e
o alojamento de praças da polícia, conforme os termos da certidão de
registro de imóvel apensa ao processo.

A finalidade é modalidade do ato jurídico que aparece,
ordinariamente, nos negócios gratuitos e restringe a vantagem do
beneficiado por força de uma obrigação que lhe é imposta. O não-
cumprimento dessa obrigação fundamenta a retomada ou a reversão
do bem doado.

No caso em análise, o Estado ignorou essa cláusula contratual, pois
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construiu a cadeia pública em outro local. Em vista disso, o projeto
de lei que objetiva possibilitar a transferência do imóvel deve
estabelecer a forma de reversão em vez de doação.

A par dessas considerações, cumpre-nos apresentar substitutivo à
matéria, valendo-nos da oportunidade para melhor adequá-la à
técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 76612003 na
forma do Substitutivo n° 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Arcos o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Arcos o imóvel constituído de terreno urbano, com área
de 5.064,00m2 (cinco mil e sessenta e quatro metros quadrados),
situado na Praça Presidente Vargas, nesse município, e registrado
sob n° 1, a ti. 1 do livro 3-A, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Arcos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonídio

Bouças - Leonardo Moreira - Laudelino Augusto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.03512003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Zé Meia, o projeto de lei em tela tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar à Loja Maçônica Marcos
Joeli n° 224 o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 6/9/2003 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme dispõem
os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

O projeto foi baixado em diligência ao Secretário de Estado de
Governo para que se manifestasse sobre a matéria, cujo atendimento
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se deu com fundamento na Nota Técnica n° 6212003, de lavra da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Fundamentação
O bem descrito no projeto é constituído de terreno urbano edificado,

com área de 313,56m2, adquirido pelo Estado, em 1973, por meio de
compra, em decorrência de desapropriação por convenção amigável,
do então Banco do Estado de Minas Gerais S.A.

De conformidade com a proposição, o imóvel será destinado à
construção de uma biblioteca comunitária e de um espaço cultural e,
se não lhe for dada essa destinação no prazo de três anos contados
da lavratura da escritura pública de doação, reverterá ao patrimônio
do Estado.

A matéria está sujeita à regra emanada do art. 18 da Constituição do
Estado e do art.17 da Lei Federal n°8.666, de 1993, que subordinam
a alienação de bens da administração pública à prévia autorização
legislativa e à existência de interesse público devidamente justificado.

Mediante a Nota Técnica n° 62/2003, o Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão manifestou-se contrariamente à doação do
imóvel a entidade de direito privado, porque isso afasta o caráter de
imprescritibilidade dos bens públicos - garantia vitalícia de domínio
assegurada ao Estado. sobre eles - ficando sujeitos ao pagamento de
dívidas futuras contraídas pelo donatário, fato na prática de ocorrência
regular, em razão da gratuidade dos serviços desenvolvidos pela
maioria dessas entidades.

É importante notar que a proposição é de caráter meramente
autorizativo, e de outra maneira não poderia ser, pois trata de um ato
reservado exclusivamente ao Governador do Estado, 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.

Isso implica que, se a proposição em exame vier a tornar-se lei,
aquela autoridade, por dispor de poder discricionário na tomada de
ações administrativas, adotará ou não a medida nela
consubstanciada.

Tendo em vista essas considerações e a manifestação da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão, entendemos não ser razoável a
tramitação da proposição na Casa.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela antijuricidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.035/2003.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Laudelino

Augusto - Gustavo Valadares - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.068/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em exame visa
a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóveis ao Município de
Ituiutaba.

A proposição em referência foi publicada em 18/9/2003 e a seguir
distribuída a esta Comissão, que, em 16/10/2003, baixou-a em
diligência ao Poder Executivo. Após manifestação do Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão, compete a este colegiado
examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de ltuiutaba dois imóveis,
sendo o primeiro constituído por um terreno com área de 5.112,50m 2 e
o segundo, por terreno com área de 4.968,00m2

Cumpre esclarecer que a autorização legislativa em causa -,
controle sobre os atos do Poder Executivo exercido "a priori" por este
parlamento -, vem atender aos preceitos constitucionais e
administrativos que versam sobre a matéria.

Na espécie, citamos o art. 18 da Constituição Estadual e o art. 17 da
Lei Federal n°8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição da República e institui normas para licitação e
contratos da administração pública.

Um dos requisitos que essas normas exigem para a alienação de
imóveis pelo Estado é o atendimento ao interesse público, que, nesse
caso, foi observado, pois os bens a serem doados estão abrigando
escolas municipais. Em vista disso, o Poder Executivo municipal
necessita ter o domínio sobre eles para promover reformas periódicas
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nos respectivos prédios.

Ademais, consultada a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão sobre a conveniência da referida transação, o órgão informou-
nos que a Secretaria de Estado de Educação, a que os imóveis
pretendidos pelo Município estão vinculados, concorda em transferi-
los ao seu patrimônio.

Após o exame dos registros dos imóveis, constatamos que estes
foram doados com o propósito de se construírem escolas. Cumprida
tal finalidade, não cabe a sua reversão ao patrimônio municipal e, sim,
doação.

A par dessas considerações, cumpre-nos apresentar substitutivo à
matéria, valendo-nos da oportunidade para melhor adequá-la à
técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.068/2003, na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica ao

Município de Ituiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar os seguintes

imóveis de propriedade do Estado:
- terreno urbano com área de 5.112,50m2 (cinco mil cento e doze

vírgula cinqüenta metros quadrados), situado na quadra
compreendida entre as Ruas 10 e 12, no Município de ltuiutaba,
matriculado sob o n° 17.068 do Livro 2, no Cartório do 2 0 Oficio de
Registro de Imóveis da Comarca de Ituiutaba;

II - terreno urbano com área de 4.968,00m 2 (quatro mil novecentos e
sessenta e oito metros quadrados), situado na quadra SO.11.13.07 do
Bairro Pirapetinga, no Município de Ituiutaba, matriculado sob o n°
15.387 do Livro 2, no Cartório do 2 0 Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de ltuiutaba.

Parágrafo único - Os imóveis descritos neste artigo destinam-se,
respectivamente, ao funcionamento da Escola Municipal Professor
Ildefonso Mascarenhas da Silva e da Escola Municipal Manoel Alves
Vilela.
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Art. 20 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio

do Estado se, findo o • prazo de três anos contados da lavratura das
escrituras públicas de doação, não lhes tiverem sido dada a
destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo

Valadares - Laudelino Augusto - Leonidio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.304/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Bancada do PMDB, o Projeto de Lei n° 1.304/2003
tem por objetivo a criação do Fundo de Desenvolvimento do
Artesanato Mineiro - FUNDAM.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 12112/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por escopo a criação de fundo

contábil que terá a função de apoiar financeiramente programas de
fomento e desenvolvimento de cooperativas e associações de
produtores artesanais situadas no Estado.

A instituição e gestão de fundos no Estado é matéria submissa ao
disciplinamento da Lei Complementar n° 27, de 18/1/93. Dispõe a
referida legislação o seguinte:

"Art. 3° - A Lei de criação do fundo deverá estabelecer:
- os seus objetivos e a especificação dos seus beneficiários;

II - a origem dos recursos que o compõem;
III - as normas e condições de funcionamento;
IV - o prazo de duração do fundo ou o prazo para a concessão de

financiamento com seus recursos;
V - a previsão de remuneração máxima dos serviços prestados pelo

agente financeiro;
VI - as especificações das contrapartidas a serem exigidas dos
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beneficiários;

VII - as condições para a concessão de financiamentos ou para
outras formas deliberação de recursos;

VIII - o órgão ou entidade gestora;
IX - o agente financeiro;
X - o grupo coordenador.
§ 1 0 - O grupo coordenador de cada fundo terá, no mínimo,

representantes da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação-Geral, da Secretaria de Estado da Fazenda, do órgão
ou entidade gestora e do agente financeiro.

§ 20 - O órgão ou entidade gestora de cada fundo deverá ser uma
Secretaria de Estado ou uma entidade da administração indireta do
Poder Executivo".

As formalidades mencionadas foram cumpridas pela proposição. A
Lei Complementar n° 27 estabelece, também, a necessidade de
demonstração pormenorizada de viabilidade técnica e econômica do
fundo e sua vinculação ao interesse público.

Observamos que, conquanto pretenda atingir objetivo determinado e
aparentemente factível, a proposição em estudo não apresenta
nenhum demonstrativo detalhado acerca de seus elementos técnicos
e econômicos. Com isso, não atende à exigência legal mencionada.
No que tange ao interesse público, este se mostra duvidoso; afinal, o
fundo pretendido será, de fato, o desmembramento de outro, o Fundo
de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas
Gerais - FUNDESE. Essa modificação, em tese, é contrária aos
princípios da razoabilidade e da eficiência e, por conseqüência,
dissonante do interesse público. A propósito, o art. 235 da
Constituição Estadual define que haverá um único fundo voltado para
as médias e pequenas empresas, microempresas e cooperativas.

E certo, contudo, que, nos termos do art. 231 da Constituição
mineira, o fomento estatal ao desenvolvimento econômico deverá ser
pautado por objetivos como o incremento da produção, a expansão
social do mercado, a superação das desigualdades sociais, a
expansão do mercado de trabalho e a preservação dos valores
culturais. O apoio ao artesanato, objeto da proposição analisada, está
inserido nesta perspectiva. O art. 233 do mesmo texto constitucional
consagra o dever de o Estado adotar instrumentos de apoio à
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pequena empresa, à microempresa, ao associativismo e ao
cooperativismo, com oqual se harmoniza a atenção às cooperativas e
associações beneficiadas pelo projeto em estudo.

Há que considerar, pois, dois elementos confluindo para a melhor
análise jurídica da proposição. Verificamos que não é, tal como ora se
apresenta, juridicamente possível a criação do FUNDAM, cujo objeto
está formalmente contemplado pelo FUNDESE. Por outro lado, o
apoio ao artesanato mineiro merece atendimento diferenciado do
legislador. Cumpre orientar o foco do instrumento jurídico-contábil já
existente para o segmento econômico em questão, alterando a Lei n°
11.396, de 6/1/94. Por este motivo, estamos apresentando, na
conclusão deste parecer, o Substitutivo n° i.

Saliente-se que o citado substitutivo altera exclusivamente a
legislação referente ao FUNDESE e remete para lei própria a
conceituação de associações e cooperativas, de maneira a abranger o
escopo da proposição. A lei que trata do programa de fomento ao
desenvolvimento das microempresas e das empresas de pequeno
porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes - é quetrata desta
definição. Atualmente este programa é regido pela Lei n° 13.437, de
1999, com modificações impostas pela Lei n° 14.360, de 2002. Está
em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei n° 1.210/2003, da
Deputada Marília Campos, ao qual foi anexado o Projeto de Lei n°
1.480/2004, do Governador do Estado, que propõe alterações no
programa, aprimorando o tratamento diferenciado e simplificado nos
campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento
empresarial aplicável às pequenas empresas e às microempresas,
inclusive as associações e cooperativas de produtores de artesanato.
Consoante o Substitutivo n° 2, da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que é fruto de abrangente negociação e
consenso entre o Legislativo, o Executivo e os meios empresariais, a
inclusão do artesanato mineiro no Micro Geraes ficará expressamente
assegurada no texto legal. Por esta razão é que, frise-se, o
substitutivo que propomos se limitará a mudar a Lei n° 11.396, de
1994, que dispõe sobre o FUNDESE.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.304/2003 na

Á
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forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Art. 1° - Os incisos do art. 2 0 da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de

1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - ...................

- pequenas e microempresas, conforme definidas em lei;
II - médias empresas, conforme definidas em regulamento;
III - cooperativas e associações, conforme definidas em lei.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo

Moreira - Laudelino Augusto - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.347/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 160/2004, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o Projeto de Lei n° 1.347/2004, que visa autorizar
o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Machado.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 22/1/2004, foi a
matéria encaminhada S 

a esta Comissão, que deverá proceder ao
exame preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme dispõe o art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise refere-se à transferência para município; de

bem público do Estado, constituído de terreno com área de 10.000m2,
localizado no Bairro Caixetas, no Município de Machado, registrado
sob o n° 7.816, a fls. 42 do livro 3-K, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Machado.

O referido imóvel destina-se à implantação de projetos na área de
educação e assistência social, conforme disposto no art. 21.

Cumpre esclarecer que a autorização legislativa, requisito do
instrumento de doação, é controle sobre os atos do Poder Executivo
exercido "a priori" por este parlamento e vem atender aos preceitos do
art. 18 da Constituição Estadual e do art. 17 da Lei Federal n° 8.666,
de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
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Federal e institui normas para licitação e contratos da
administração pública è dá outras providências.

Essas normas exigem para a alienação de imóveis pelo Estado o
atendimento ao interesse público, que se traduz, neste caso, no
compromisso do Executivo Municipal de desenvolver projetos na área
de ensino e assistência social, em prol da comunidade.

Por outro lado, o negócio jurídico a ser realizado com outro ente da
Federação está revestido de garantias, isto é, descumprida a cláusula
de finalidade, ocorrerá a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado,
segundo os termos do art. 30.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam
a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.34712004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo

Valadares - Leonídio Bouças - Laudelino Augusto.
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.348/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado enviou a esta Casa a Mensagem n°
161/2004, contendo o projeto de lei em exame, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Augusto de Lima.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 22/1/2004, foi a
matéria encaminhada a esta Comissão, que deverá proceder ao
exame preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme dispõe o art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise refere-se à transferência para município de

bem público do Estado, constituído de terreno com área de 10.000m2,
situado na Fazenda Sumidouro, no Município de Augusto de Lima,
registrado sob o n° 3.899, a fls. 30 do livro 3-13, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Corinto.

O referido imóvel destina-se ao funcionamento de estabelecimento
educacional ou a finalidade social, conforme previsto no art. 2 0 .
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Cumpre esclarecer que a autorização legislativa, controle sobre

os atos do Poder Executivo exercido "a priori" por este parlamento,
vem atender ao disposto no art. 18 da Constituição Estadual e no art.
17 da Lei Federal n°8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição da República e institui normas para licitação e
contratos da administração pública e dá outras providências.

Um dos requisitos exigidos por essas normas para a alienação de
imóveis pelo Estado é o atendimento ao interesse público, que se
traduz, neste caso, no compromisso do Executivo Municipal de
instalar escola municipal ou outro estabelecimento com finalidade
social.

Por outro lado, o negócio jurídico a ser realizado com outro ente da
Federação está revestido de garantias, isto é, descumprida a cláusula
de finalidade, ocorrerá a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam
a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.348/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo

Valadares - Leonardo Moreira - Laudelino Augusto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.351/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado enviou a esta Casa a Mensagem n°
174/2004, contendo o projeto de lei em tela, que visa doar ao
Município de Pouso Alegre o imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 7/2/2004, vem a matéria a
esta Comissão para ser examinada preliminarmente quanto aos seus
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o art.
102,111, "a", c/c oart. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição que ora analisamos de obter deste Parlamento a

autorização legislativa para que o Poder Executivo celebre contrato de
doação com o Município de Pouso Alegre, envolvendo imóvel
integrante do patrimônio do Estado.
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Doação é contrato civil, não administrativo, fundado na

liberalidade do doador, que transfere o domínio de um bem do seu
patrimônio a um terceiro, que o aceita, sendo a aquiescência condição
de aperfeiçoamento do instrumento. Admite ainda a forma com
encargos para o donatário, quando se lhe impõe uma obrigação a ser
cumprida em favor do próprio autor da liberalidade, de terceiros ou do
interesse coletivo.

No caso dos bens públicos, tal contrato dependerá de lei
autorizativa, submetendo-se aos preceitos da Constituição do Estado,
art. 18, e da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que institui normas gerais
para as licitações e contratos da administração pública, art. 17. Ambos
condicionam a celebração do contrato à prévia autorização legislativa,
condicionada esta à existência de interesse público devidamente
justificado.

O imóvel já está sendo utilizado pela comunidade de Pouso Alegre
como via pública, denominada Calçadão da Travessa do Bom Jesus,
fazendo a ligação da Rua Bom Jesus com a Rua Joaquim Noberto
Duarte. Dessa forma, fica demonstrado o interesse público na
operação.

Devemos fazer alusão aqui às garantias que a envolvem, pois a lei
que estabelece as normas gerais para os contratos com bens públicos
já prevê que, cessadas as razões que justificaram a sua doação a
outro órgão ou a entidade pública, reverterão ao patrimônio da pessoa
jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário. Tal garantia
está consubstanciada no art. 20 do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.351/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Leonardo

Moreira - Gustavo Valadares - Laudelino Augusto.
PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.420/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Esmeraldas o imóvel que especifica.
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O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 5/3/2004 e

distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos
arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 30/3/2004, esta relatoria baixou a proposição em diligência ao
Secretário de Planejamento e Gestão, para que se pronunciasse
sobre o assunto, o que foi feito por meio da Nota Técnica n° 25/2004.

Fundamentação
O imóvel que se pretende alienar está situado no perímetro urbano

do Município de Esmeraldas, com área de 492m 2, doado ao Estado
em 1963 pelo mesmo ente federativo, nos termos da Lei Municipal n°
339, de 1963, com a condição de que fosse destinado à construção da
cadeia pública.

Esclarece o autor da matéria que o município doou ao Estado outros
terrenos para a construção do Fórum, do Quartel da Polícia Militar e
da Delegacia de Polícia, haja vista às Leis nos 2.931, 1.932 e 1.933,
de 2003, o que sugere ter ficado o imóvel referido na proposição sem
destinação atual. Por essa razão, poderia vir a ser utilizado para a
construção de uma capela-velório.

A proposição em análise atende ao disposto no art. 18 da
Constituição do Estado e ao art. 17 da Lei Federal n°8.666, de 1993,
que subordinam a alienação de bens da administração pública à
prévia autorização legislativa e à existência de interesse público
devidamente justificado.

Devemos esclarecer, entretanto, que o Poder Executivo manifestou-
se contrário à pretendida doação, tendo em vista que a Polícia Civil do
Estado, órgão ao qual o imóvel está vinculado, possui interesse na
sua utilização.

E importante notar que a proposição é de caráter meramente
autorizativo, e de outra maneira não poderia ser, pois trata de um ato
reservado privativamente 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.

Isso significa que, se a proposição em exame vier a tornar-se lei,
essa autoridade, por dispor de poder discricionário na tomada de
ações administrativas, poderá ou não adotar a medida nela
consubstanciada.
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Tendo em vista essas considerações, julgamos não ser razoável

a tramitação da proposição na Casa.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucional idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.420/2004.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Leonídio

Bouças - Leonardo Moreira - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.468/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.468/2004, da Deputada Ana Maria Resende,
dispõe sobre a reserva de vagas para idosos nos estacionamentos
públicos e privados.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/3/2004, foi a proposta
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, 'a", do
Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O objetivo da proposta é, essencialmente, assegurar às pessoas

com idade igual ou superior a 60 anos 5% das vagas nos
estacionamentos públicos e privados no Estado. Determina-se,
ademais, que as vagas deverão estar devidamente posicionadas, de
forma a garantir maior comodidade ao idoso. Os estacionamentos
ainda deverão prestar informação sobre a finalidade e as condições
de utilização da vaga.

A fiscalização do cumprimento da lei foi atribuída ao Governo do
Estado, mais precisamente ao Poder Executivo, que deverá editar
podaria definindo o órgão de sua estrutura administrativa encarregado
efetivamente de exercer essa competência. A multa para os infratores
será de 100 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - UFEMGs.

Despesas com a execução da lei correrão por conta de dotações
orçamentárias específicas. Não há, pois, abertura de crédito para

rÀl



1589
custeio imediato de tais despesas, não obstante a lei deva entrar
em vigor no prazo de 60 dias após sua publicação.

Esse, pois, é o conteúdo do projeto. Passemos, com efeito, ao
exame jurídico da matéria.

No início deste ano entrou em vigor a Lei Federal n° 10.741, de
1 0/10/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. O art. 41 da
referida lei dispõe:

"Art. 41 - E assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei
local, de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos
públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a
garantir a melhor comodidade ao idoso" (grifo nosso).

Não se discute a competência da União para fixar a referida norma.
Considerando que, pela sua natureza, a matéria se relaciona,
preponderantemente e ao mesmo tempo, com o direito urbanístico e
com a proteção e defesa à área da saúde, pode-se concluir que
compete à União, nos termos dos incisos 1 e XII do art. 24 da
Constituição da República, estabelecer as pertinentes normas gerais.

O papel das normas gerais federais é, sobretudo, o de fixar valores
e uniformizar, dentro do possível, o tratamento jurídico de assuntos de
interesse geral, respeitando sempre as diversidades regionais e
locais. Pela leitura do citado art. 41, nota-se que a União se ateve aos
limites que a ordem jurídica lhe impõe para estabelecer normas
gerais. Muito apropriadamente, definiu que os idosos devem ter
acesso facilitado aos estacionamentos públicos e privados, mas
deixou por conta de outras unidades da Federação concretizar o
referido benefício. Assim, respeitou as peculiaridades que as mais
variadas localidades do País podem apresentar no que tem a ver com
a matéria.

Uma vez explicitada a validade da norma em questão, resta saber o
que é "lei local" para os fins de sua aplicação. , Pode-se dizer que a
expressão "lei local" não é totalmente unívoca. E bem verdade que os
incisos 1 e II do art. 30 da Constituição da República a empregam
fazendo referência à lei municipal. Além do mais, é preciso dizer que
reserva de vagas em estacionamentos, tanto públicos quanto
privados, é assunto que, pela sua dimensão, deve estar afeto, sem
dúvida alguma, ao âmbito de competência municipal.

É no município que se terá condições de saber, com maior
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segurança, os parâmetros que se devem estabelecer para a
adequada aplicação dá norma do art. 41 do Estatuto do Idoso. O valor
das multas pelo descumprimento da lei poderá servir de exemplo.
Assim, 100 UFEMGs pode ser um valor razoável nos municípios de
maior poder aquisitivo, mas totalmente irreal em cidades pobres, como
em boa parte das que integram a região do vale do Jequitinhonha.

Com certeza o legislador federal empregou a expressão "lei local"
para se referir à legislação municipal. Com isso, propicia condições
para que a legislação suplementar venha dotada de maior
legitimidade, porquanto mais sintonizada com a realidade de sua
aplicação.

Com efeito, não pode o Estado legislar sobre a matéria em análise,
razão pela qual o projeto de lei em questão não pode prosperar.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.468/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo

Moreira - Gustavo Valadares - Laudelino Augusto - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.498/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei
em epígrafe autoriza o Estado a assinar convênios com o Clube
Atlético Mineiro e o Cruzeiro Esporte Clube para a administração de
estádios em Minas Gerais.

Publicada 2/4/2004, foi a matéria distribuída para as Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Nos termos do art. 182 c/c o art. 102, III,
do Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão, para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise autoriza o Estado a assinar convênio

com o Clube Atlético Mineiro e o Cruzeiro Esporte Clube para a
administração de estádios, por período de 30 anos.

Preliminarmente é necessário observar que o Poder Legislativo não
tem competência para editar norma legal autorizando o Estado a
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firmar convênio. Afinal, no estado democrático de direito, o
Legislativo, o ExecutWo e o Judiciário são Poderes independentes e
harmônicos entre si. Ao Poder Executivo competem as atividades
administrativas do Estado; ao Legislativo, a legiterante e a
fiscalizadora. A celebração de convênio é atividade de caráter
eminentemente administrativo, sendo, portanto, de competência do
Poder Executivo. Sobre isso dispõe a Constituição mineira no seu art.
90, XVI.

Deve-se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal - STF -, na Ação
Direta de Inconstitucionalidade - ADIN - 165, em decisão publicada em
26/9/97, declarou a inconstitucional idade de dispositivo da Carta
Estadual que previa a autorização do Poder Legislativo para a
celebração de convênio entre o Governo do Estado e entidade de
direito público ou privádo.

Assim, a edição de lei autorizando a celebração de convênio pelo
Estado afrontaria claramente a Constituição da República, por
contrariar o princípio da separação dos Poderes.

Além disso, é importante observar que o domínio dos Estádios
Governador Magalhães Pinto e Jornalista Felipe Drumond,
conhecidos, respectivamente, como Mineirão e Mineirinho, pertence à
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -, autarquia federal.
Tanto o Mineirão quanto o Mineirinho foram construídos pelo Estado
de Minas Gerais em terreno de domínio dessa autarquia federal
cedido ao Estado.

O Mineirão foi construído com base no convênio celebrado em
25/2/60 entre, por um lado, a União, representada pelo Ministério da
Educação e Cultura, e a Universidade Federal de Minas Gerais, e, por
outro, o Estado, representado pelo Conselho de Administração do
Estádio Minas Gerais e pela Diretoria de Esportes de Minas Gerais.
Por torça das cláusulas primeira e segunda do referido convênio, a
União cedeu ao Estado, sob a forma de comodato, uma área de
aproximadamente 300.000 m 2 destinada, exclusivamente, à
construção de um estádio pelo Estado.

Na forma da cláusula terceira do convênio, decorridos quarenta anos
da sua homologação, ou seja, em 25/2/2000, a União teria o direito de
reivindicar o imóvel, mediante indenização ao Estado pelo justo valor
das benfeitorias edificadas, ou de construir, em terreno do Estado,
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outro estádio de capacidade e qualidade equivalentes às do
Mineirão.

Quanto ao Mineirinho, ele foi construído com fulcro no convênio
firmado em 26/2/70 entre a Universidade Federal de Minas Gerais, por
um lado, e, por outro, a Administração de Estádios de Minas Gerais -
ADEMG -, então denominada Autarquia Estádio Minas Gerais, e o
Conselho de Administração do Estádio Minas Gerais. Na forma das
cláusulas segunda e terceira do supramencionado convênio, o estádio
foi construído pela ADEMG em terreno de domínio da UFMG.

Por força da norma jurídica que determina que o acessório segue o
principal e também dos termos dos convênios celebrados, as
benfeitorias que foram construídas sobre o imóvel, quais sejam, os
estádios, pertencem ao proprietário do terreno, ou seja, à UFMG.

É importante observar que o convênio celebrado em 26/2/70, em
sua cláusula sexta, determina que a administração do Mineirão é de
competência e responsabilidade da ADEMG. Quanto à administração
do Mineirinho, ela é realizada, paritariamente, pela ADEMG e pela
UFMG, em razão da cláusula oitava do referido convênio, e da
cláusula terceira do termo de compromisso firmado entre a ADEMG e
• UFMG em 28112/78.

Verifica-se, outrossim, que a Lei n° 11.173, de 6/8/93, determina que
• administração dos referidos estádios compete à ADEMG, autarquia
estadual, que tem por objetivo administrar estádios próprios ou de
terceiros, mediante convênio.

Conforme se depreende do art. 5 0 , inciso XXXVI, da Constituição da
República, a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito. No caso
em tela, os convênios supramencionados são atos jurídicos perfeitos.
Por isso, a edição de lei retirando da ADEMG a competência para
administrar os estádios afrontaria claramente a Constituição da
República.

Verifica-se, então, que não é possível a edição de lei estadual
retirando da ADEMG a competência para administrar os estádios, sob
pena de ofensa aos convênios celebrados e, conseqüentemente, à
Constituição da República.

E importante observar que, ainda que a administração desses
estádios pudesse ser delegada a clubes privados, deveria haver
prévio procedimento licitatório que assegurasse igualdade de
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condições a todos os concorrentes. E o que se depreende do
disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição da República, e
também no art. 20 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que é norma
geral de observância obrigatória pelos Estados membros, de acordo
com o art. 22, XXVII, da Constituição da República. Como se observa,
a administração dos estádios não poderia ser transferida para o Clube
Atlético Mineiro e Cruzeiro Esporte Clube, excluindo outros, como o
América Futebol Clube, por exemplo, que poderia também estar apto
a exercer essa função.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.498/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Leonardo Moreira - Laudelino Augusto - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.510/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sidinho do Ferrotaco, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
aos sucessores de Aristides de Souza Maia e Maria do Carmo de
Resende Chaves o imóvel que especifica.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 2/4/2004, a
proposição foi baixada em diligência ao Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão. Recebida a sua resposta, cabe a esta
Comissão examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conceder prévia autorização legislativa ao

Poder Executivo para que este possa fazer reverter aos sucessores
de Aristides de Souza Maia e Maria do Carmo de Resende Chaves o
imóvel que menciona, doado ao Estado, para que ali seja instalado o
Fórum da Comarca de Lagoa da Prata.

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.
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No plano infraconstitucional, devemos atentar ao que está

prescrito no 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.

Mencionamos, por fim, que integra os autos do processo cópia do
Ofício n° 133/2004/SEPLAG e da Nota Técnica n° 21/2004,
encaminhada a esta Casa pela Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, na qual se fizeram constar, além de dados importantes
atinentes ao próprio público, a manifestação favorável desse órgão e
do Tribunal de Justiça do Estado. O referido imóvel foi doado ao
Estado, em 1939, para funcionamento do Fórum da Comarca de
Lagoa da Prata, o que de fato ocorreu até o final da década de 70,
quando o prédio onde funcionava foi demolido. Atualmente, o Estado
não possui nenhum projeto para utilização do terreno. Na mesma nota
técnica, sugere-se alteração nos dados cadastrais, por haver equívoco
no registro consignado no art. 1°, 2 0, do projeto de lei quanto ao
número da matrícula e folhas. Com o propósito de atender à sugestão
do Executivo e, ao mesmo tempo, adequar o texto à técnica
legislativa, apresentamos o Substitutivo n° 1.

Atendidos os requisitos legais que disciplinam a matéria e estando
ocioso o imóvel, assiste razão aos herdeiros dos antigos proprietários
reivindicar o domínio sobre ele.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.51012004, na
forma do Substitutivo n° 1, apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter aos sucessores de

Aristides de Souza Maia e Maria do Carmo de Resende Chaves o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Grais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter aos

sucessores de Aristides de Souza Maia e Maria do Carmo de
Resende Chaves o imóvel constituído de terreno com área de 302m2
(trezentos e dois metros quadrados), situado no Município de Lagoa
Dourada e registrado sob o n° 1.453, a fls. 54 do Livro 3-H, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Prados.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Leonardo Moreira - Laudelino Augusto - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.520/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de realização da cirurgia
bariátrica em hospitais públicos do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/4/2004, 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 de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise obriga os hospitais públicos do Estado e os

conveniados com o SUS a oferecerem a cirurgia bariátrica. Além
disso, atribui à Secretaria de Estado da Saúde a tarefa de fiscalizar o
cumprimento da lei bem como de promover campanha de divulgação
e estabelecer os critérios para a sua realização.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a gastroplastia, também
conhecida como cirurgia bariátrica, tem como principal objetivá a
redução do peso corpóreo. Essa cirurgia reduz o tamanho do
estômago em cerca de 20 centímetros cúbicos, o que implica a
diminuição da sua capacidade em suportar maior quantidade de
alimentos. Com isso, o estômago enche-se rapidamente, transmite a
mensagem de saciedade ao cérebro e faz com que a pessoa se
alimente em quantidades significativamente menores. Uma das
técnicas mais aceitas nesse tipo de cirurgia é a gastroplastia vertical
com bandagem ou "Capella Forbi", por meio da qual coloca-se uma
cinta de polipropileno antes da comunicação do pequeno estômago
com o intestino delgado. A pesquisa revela que especialistas
acreditam que essa seja a técnica mais segura de gastroplastia e que
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pode permitir a redução de até 40% do peso da pessoa em um
período de um ano. Oconsenso entre os profissionais de saúde é de
que a cirurgia deve ser realizada quando a pessoa apresenta índice
de massa corpórea (IMC) acima de 40 kg/m2.

O art. 24, XII, da Carta Magna relaciona a defesa da saúde como
matéria de competência concorrente entre a União e o Estado,
cabendo à primeira a elaboração de norma geral e, ao segundo,
suplementar a legislação federal para atender a suas peculiaridades.

O Sistema único de Saúde - SUS - foi criado pela Lei n° 8.080, de
1990, com o objetivo de implementar as diretrizes traçadas pela Carta
Magna, com ênfase na descentralização dos serviços prestados à
sociedade, responsabilidade que é dividida entre a União, os Estados
e os municípios. Entre os objetivos do Sistema, o art. 5 0 dessa norma
aponta a assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização
integrada de ações assistenciais e atividades preventivas. Já o art. 15
da citada lei relaciona como atribuição dos entes federativos a
elaboração e atualização periódica do plano de saúde (inciso VIII), a
promoção e articulação da política e dos planos de saúde (inciso
XVIII) e a realização de pesquisas e estudos na área de saúde (inciso
XIX).

E importante observar que o financiamento do SUS é de
responsabilidade das três esferas de governo, devendo cada uma
delas assegurar o apode regular de recursos ao respectivo fundo de
saúde. Todas essas questões, evidentemente, estão regulamentadas
por normas infraconstitucionais, que distribuem as competências entre
os entes da federação.

Portanto, as ações e serviços de saúde executados pelo SUS,
diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa
privada, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em
níveis de complexidade crescente. A direção é única, conforme
determina o art. 198 da Constituição da República, sendo exercida no
Estado pela Secretaria de Estado da Saúde.

Destaca-se, ainda, a existência da Comissão Intergestores Tripartite,
instituída pela Podaria n° 1.180, de 1991, conforme Resolução n° 2,
de 1991, do Conselho Nacional de Saúde. Formada, paritariamente,
por representação do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de
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Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde; constitui-se em uma instância colegiada de
negociação e articulação entre os gestores dos três níveis de governo
para a regulamentação e a operacionalização das políticas de saúde
no âmbito do SUS.

Dentro da temática do projeto, o Ministério da Saúde criou, através
da Portaria n° 710/GM, de 10/6/99, a Política Nacional de Alimentação
e Nutrição - PNAN -, em parceria com mais de 180 entidades,
responsável pelo direcionamento de todas as ações da Coordenação
Geral de Políticas de alimentação e nutrição do Ministério. A PNAN
atua com base em sete diretrizes, das quais duas estão focadas no
combate à obesidade.

Por seu turno, outro trabalho desenvolvido pelo Ministério da Saúde
é a elaboração dos Guias Alimentares da População Brasileira,
material educativo voltado para a alimentação de crianças.

Por fim, o procedimento cirúrgico proposto pelo projeto em tela já é
objeto de legislação infraconstitucional e preocupação dos gestores do
SUS. De fato, a matéria foi regulamentada no Brasil pela Portaria do
Ministério da Saúde n° 628, de 26/4/2001, que aprovou, na forma dos
seus anexos, o Protocolo de Indicação de Tratamento Cirúrgico da
Obesidade Mórbida - Gastroplastia -, no âmbito do SUS, as normas
para cadastramento e os centros de referência em cirurgia bariátrica,
e relacionou os hospitais já cadastrados no SUS como centros de
referência nesse tipo de cirurgia. Trata-se de ato administrativo de
observância obrigatória em todo o território nacional, em razão da sua
natureza de norma geral da União.

E patente, ainda, que o art. 2 0 da proposição incorre em vício de
iniciativa, ao atribuir competência para a Secretaria de Estado da
Saúde, órgão integrante da administração direta do Estado e
diretamente subordinado ao Chefe do Poder Executivo.

Ocorre que a Constituição da República, em seu art. 2 0 , consagrou a
tripartição dos Poderes ao estabelecer que "são poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário. Além disso, o processo de estruturação e definição de
atribuições dos órgãos integrantes da administração pública é matéria
que se insere, por sua natureza, na esfera de ação do Poder
Executivo, conforme determinam os arts. 90, XIV, e 66, III, "e", da
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Constituição do Estado.

Como visto, a proposta já está atendida no âmbito do SUS, o que
torna o projeto inócuo, porque desprovido de novidade no universo
jurídico brasileiro, característica essencial à lei no sentido estrito.

Assim sendo, embora louvável a iniciativa do autor, o projeto
apresenta vícios jurídicos insanáveis que o impedem de prosperar
nesta Casa.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.520/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Laudelino Augusto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.531/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Carmópolis de Minas o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", de 8/4/2004 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme dispõem
os arts. 188 e102,111, "a", do Regimento Interno.

Em 41512004, este relator baixou o projeto em diligência ao
Secretário de Planejamento e Gestão para que se manifestasse sobre
a matéria, o que foi feito por meio da Nota Técnica n°22/2004.

Fundamentação
O bem descrito no projeto, constituído de terreno com área de

3,1216 hectares, foi transferido ao Estado por meio de doação feita
pelo Município de Carmópolis de Minas, em 1986, sem a imposição de
qualquer ônus ao donatário.

Esclarece o autor do projeto que o imóvel foi anexado ao terreno da
Escola Estadual Presidente Tancredo Neves e encontra-se ocioso, o
que dá ensejo a que o atual Prefeito tenha a pretensão de que o seu
domínio seja transferido ao patrimônio municipal, para então doá-lo à
Associação dos Pequenos Produtores de Hortifrutigranjeiros de
Carmópolis de Minas.
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A matéria está sujeita à regra emanada do art. 18 da

Constituição do Estado e do art. 17 da Lei Federal n°8.666, de 1993,
que subordinam a alienação de bens da administração pública à
prévia autorização legislativa e à existência de interesse público
devidamente justificado.

Acrescentamos que a Secretária de Planejamento e Gestão, na
Nota Técnica 22/2004, manifestou-se contrariamente à doação do
imóvel a entidade de direito privado, ainda que por via indireta, porque
isso afasta o caráter de imprescritibilidade dos bens públicos -
garantia vitalícia de domínio assegurada ao Estado sobre eles -
ficando sujeitos ao pagamento de dívidas futuras contraídas pelo
donatário - fato de ocorrência regular, em razão da gratuidade dos
serviços desenvolvidos pela referida Associação.

Outra razão alegada na referida nota técnica é que parte do imóvel
foi comprometida com a abertura da rodovia MG-270. Na
oportunidade, afirma que, havendo interesse, poderá ser celebrado
um termo de permissão de uso do imóvel para instalação do Barracão
do, Produtor.

E importante notar que a proposição é de caráter meramente
autorizativo, e de outra maneira não poderia ser, pois se trata de um
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.

Isso significa que, se a proposição em exame vier a tornar-se lei,
essa autoridade, por dispor de poder discricionário na tomada de
ações administrativas, poderá ou não adotar a medida nela
consubstanciada.

Tendo em vista essas considerações, consideramos não ser
razoável a tramitação da proposição na Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuricidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.531/2004.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Leonídio

Bouças - Gustavo Valadares - Leonardo Moreira.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.537/2004
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 20112004, fez

remeter a esta Casa o projeto de lei em tela, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar o imóvel que especifica à Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG.

Publicada em 13/4/2004 no "Diário do Legislativo", foi a matéria
distribuída a esta Comissão para exame preliminar de seus aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o art. 102, III, "a",
c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O objeto da proposição em comento é um terreno rural com área de

528.000,00m 2, situado em Freitais, no Município de Ribeirão das
Neves, e incorporado ao patrimônio do Estado em 1998, por dação
em pagamento.

A alienação de imóvel do Estado deve-se fazer com a observância
do art. 18 da Constituição do Estado e do ad. 17, 1, da Lei Federal n°
8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, e institui normas para licitações e contratos da administração.

Dessa forma, o contrato de doação envolvendo bem público restará
perfeito se for precedido de lei autorizativa, subordinada esta à
existência de interesse público devidamente justificado.

Com relação ao interesse público, o Chefe do Poder Executivo
argumenta, na mensagem que encaminha o projeto em análise, que a
medida pretendida tem grande alcance social, pois a donatária irá
construir um conjunto habitacional no terreno, o que contribuirá para a
redução do déficit do Estado nesse setor.

Por fim, a Secretaria de Planejamento e Gestão manifestou-se
favorável à proposição em exame, informando sobre convênio
celebrado em 11 /5/1 998 entre esse órgão, a Secretária da Fazenda, a
Companhia de Distritos Industriais - CDI - e a COHAB-MG, o qual
objetiva destinar aos dois últimos órgãos os terrenos recebidos em
dação, em pagamento pelo Estado, que se adequarem a
empreendimentos industriais e habitacionais de interesse social.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.537/2004.
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Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo

Valadares - Leonídio Bouças - Laudelino Augusto.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.538/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 202/2004, o Governador do Estado
encaminhou à Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n° 1.538/2004,
que altera a denominação da Companhia de Processamento de
Dados do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE -, de que trata a Lei
n°6.003, de 12/10/72.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/4/2004, o projeto foi
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de
Administração Pública 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 jurídicos, constitucionais e legais pertinentes, o
que passamos a fazer.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe dispõe que a Companhia de

Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE -
passa a denominar-se Companhia de Tecnologia da Informação do
Estado de Minas Gerais - PRODEMGE.

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas
Gerais - PRODEMGE - é uma empresa pública que integra a
administração indireta e cuja criação foi autorizada pela Lei n° 6.003,
de 12/10/72. Atualmente, a empresa integra a área de competência da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme dispõe o
art. 40, inciso III, alínea "a" da Lei Delegada n°63, de 29/1/2003.

Passamos a proceder à análise do projeto.
O art. 90 da Constituição Estadual, nos incisos II e XIV, atribui ao

Governador a competência privativa para exercer, com o auxílio dos
Secretários de Estado, a direção superior do Poder Executivo e para
dispor, na forma da lei, sobre sua organização e suas atividades. Em
seu art. 66, III, "e", a Carta mineira reserva ao Chefe do Executivo a
iniciativa de leis que tratem da "criação, estruturação e extinção de
Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da administração
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indireta".

Especificamente no que concerne à administração indireta, o art. 14
da mesma Constituição determina, em seu 4°, II, que depende de lei
específica a "autorização para instituir, cindir e extinguir sociedade de
economia mista e empresa pública" e, no § 80 , veda a delegação de
poderes ao Executivo para a criação, extinção ou transformação de
entidade da administração indireta.

Verifica-se, portanto, que o projeto de lei em análise se encontra em
consonância com as regras constitucionais, ao propor a mudança de
denominação da PRODEMGE, inexistindo óbice à sua tramitação
nesta Casa.

Ressalte-se, finalmente, que, no âmbito do Sistema Estadual de
Informações do Governo do Estado, a PRODEMGE já atua no campo
de tecnologia da informação para atender às necessidades dos
órgãos e entidades da administração pública estadual.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.538/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo

Valadares - Laudelino Augusto - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.550/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe
objetiva autorizar o Estado de Minas Gerais a realizar operação de
crédito mediante a emissão de títulos da dívida pública e dar outras
providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/4/2004, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça 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 dos aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, fundamentado nos
seguintes termos.

Fundamentação
A proposição tem por escopo autorizar o Estado a realizar operação
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de crédito por meio da emissão de títulos da dívida pública; para
tanto, estabelece prazo de cinco anos e resgate de 20% ao ano.

De acordo com o projeto, os recursos provenientes dessa operação
de crédito deverão ser destinados ao pagamento de débitos do Estado
para com os seus servidores, relativos às vantagens por tempo de
serviço.

Não obstante a relevância da iniciativa, a proposição encontra
óbices constitucionais à sua aprovação, os quais passaremos a
apontar.

Em primeiro lugar, a Constituição da República, no inciso VII do art.
52, atribuiu privativamente ao Senado Federal a competência para
dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito
externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios, de suas àutarquias e das demais entidades controladas
pelo poder público federal.

Por sua vez, o Senado Federal baixou a Resolução n° 43, de 2001,
que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos
Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive concessão de
garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras
providências. Nos termos do seu art. 1°, "as operações de crédito
interno e externo realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos
Municípios e por suas respectivas autarquias e fundações são
subordinadas às normas fixadas nesta resolução".

Com efeito, a mencionada resolução disciplina toda a matéria, e
destacamos os capítulos que, quanto ao pleito de autorização para
contratar as operações de crédito regidas pela resolução, tratam das
vedações, das exceções e dos limites. Conforme o disposto em seu
art. 30, "constituem operação de crédito, para os efeitos desta
resolução, os compromissos assumidos com credores situados no
País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão
e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento
antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e
serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas,
inclusive com o uso de derivativos financeiros".

O art. 70, 1, da mencionada norma estabelece que o montante global
das operações de crédito realizadas em um exercício financeiro não
poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida, a qual,
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conforme o disposto no art. 4 0, é o somatório das receitas
tributárias, de contribüições, patrimoniais, industriais, agropecuárias,
de serviços, transferências correntes e outras receitas também
correntes, deduzidas, nos Estados, as parcelas entregues aos
municípios por determinação constitucional e, nos Estados e nos
municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu
sistema de previdência e assistência social, bem como as receitas
provenientes da compensação financeira citada no § 9° do art. 201 da
Constituição Federal.

Ressalte-se que a Lei Complementar n° 101, de 2000, ao dispor
sobre a responsabilidade fiscal da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios, estabelece limites e condições no que
tange, especialmente, em relação à matéria em exame, à geração de
despesa com pessoal, dívidas consolidada e mobiliária e operações
de crédito.

A luz das normas citadas, não se vislumbra a possibilidade de
realizar operação de crédito mediante a emissão de títulos da dívida
pública na modalidade proposta pelo projeto em análise. Por essas
razões, a proposição em exame não encontra respaldo constitucional
e legal para tramitar nesta Casa.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.550/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Laudelino Augusto -

Gustavo Valadares -Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.558/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado enviou a esta Casa, por meio da
Mensagem n° 204/2004, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Resplendor o imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/4/2004, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento
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Interno.

Fundamentação
O objeto da proposição constitui-se do terreno com área de 1.200M2,

situado na Rua Eduardo Menecussi, no Município de Resplendor, e
registrado com o n° 8.748, a f Is. 108 do Livro 3-F, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Resplendor.

De acordo com o parágrafo único do art. 1° da proposição, o imóvel
a ser doado tem por objetivo abrigar instituições que beneficiem a
criança e o adolescente, e, conforme o art. 2 0, ele reverterá ao
patrimônio do Estado se, decorrido o prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, o município não lhe der a
destinação prevista, ou, em qualquer época, se ela vier a ser
desvirtuada.

A doação é contrato civil que objetiva a transferência graciosa de um
bem do patrimônio do doador para o do donatário. Quando realizado
entre particulares, o contrato é regulado pelos arts. 538 e seguintes do
Código Civil Brasileiro. Quando uma das partes é o poder público,
rege-se a avença por aquelas disposições, acrescidas por regras de
direito público.

No caso em questão, ambos os contraentes são pessoas de direito
público e, por isso, submetem-se ao disposto no art. 18 da
Constituição do Estado e no art. 17 da Lei Federal n°8.666, de 1993,
que institui normas gerais para as licitações e contratos da
administração pública.

Esses dispositivos exigem, para a formalização do contrato, a
autorização legislativa, e esta só pode ser concedida se for verificado
o atendimento ao interesse público, o que, no caso, foi observado,
uma vez que o imóvel será utilizado para fins de cunho social.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.558/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio

Bouças - Laudelino Augusto - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.571/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em

análise institui o Fundo de Conservação Rodoviária do Estado de
Minas Gerais- FUNCOR-MG.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 23/4/2004, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe, agora, a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o
art. 188 do Regimento Interno emitir parecer sobre os aspectos de
juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em exame cria o Fundo de Conservação Rodoviária

do Estado de Minas Gerais - FUNCOR-MG-, destinado a financiar a
conservação das rodovias estaduais.

De acordo com o projeto, o FUNCOR será administrado por um
Conselho de Administração, composto por 11 membros, entre os
quais haverá representantes do poder público e da sociedade civil, e
caberá à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas a
prestação de suporte técnico e material ao Conselho. A gestão dos
recursos do fundo competirá a uma Diretoria Executiva, constituída
pelo Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, pelo
Diretor-Geral do DER-MG e por um representante indicado pelo
Conselho de Administração. O DER-MG será o órgão executor do
fundo.

No tocante às receitas do FUNCOR, o projeto prevê que serão
constituídas da parcela do Estado referente à Contribuição sobie o
Domínio Econômico -CIDE-, da arrecadação proveniente da
exploração de faixa de domínio e das multas de trânsito, de
transferências orçamentárias, doações e legados bem como
quaisquer outras rendas eventuais.

Passamos a proceder à análise do projeto.
A instituição de fundos de qualquer natureza, no âmbito do Estado,

deve-se fazer em estreita conformidade com os ditames da Lei
Complementar n° 27, de 1993, instituidora das regras gerais sobre a
instituição, a gestão e a extinção dessas unidades contábeis.

Segundo o referido ordenamento, a criação de fundo depende da
comprovação de sua viabilidade técnico-econômica, ou seja, é preciso
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que as fontes de recursos indicadas para prover o fundo sejam
factíveis e capazes de assegurar o cumprimento de suas finalidades.

Nesse sentido, questionamos a razoabilidade da criação de um
fundo especial como o que se pretende instituir, sem receita própria,
uma vez que, da análise da composição dos recursos previstos no
projeto para prover o fundo, vê-se que são meramente hipotéticos,
não podendo ser considerados como fontes concretas de receita,
capazes, portanto, de sustentar os objetivos propostos.

Vale consignar que o princípio da razoabilidade é expressamente
previsto na Constituição do Estado, no seu art. 13, e, além de nortear
as atividades da administração pública, é aplicável ao Poder
Legislativo.

Assim, uma análise da execução orçamentária dos fundos estaduais
existentes demonstra um grande problema na sua constituição.
Apesar de os fundos estarem excluídos do princípio da unidade
orçamentária, em Minas Gerais os recursos por eles arrecadados são
alocados no caixa único do Estado, conforme determina o Decreto n°
39.874, de 1998. Assim, mesmo os recursos vinculados estão sujeitos
à discricionariedade do Governo Estadual. Isso significa, na prática,
que a existência de recursos orçamentários não implica,
necessariamente, a sua execução. Por isso, há fundos que, apesar de
possuírem grande volume de recursos orçamentários, não dispõem de
recursos financeiros e são inviáveis.

Foi justamente a preocupação com a não-viabilidade técnico-
econômica dos vários fundos instituídos, e reconhecidamente
inoperantes, que levou o Congresso a adotar, no processo de
elaboração legislativa, o princípio da exceção para a criação de
fundos. Segundo essa postura, consubstanciada em norma interna da
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados,
recusa-se a criação de fundo que seja provido unicamente com
recursos orçamentários, por serem inadequados orçamentária e
financeiramente, salvo se o fundo a ser criado tiver relevante interesse
econômico ou social e suas atribuições não puderem ser realizadas
pela estrutura departamental da administração pública.

Ademais, a referida Lei Complementar n° 27 exige que a norma
instituidora do fundo defina o órgão gestor e o grupo coordenador, que
são órgãos pertencentes à estrutura do Poder Executivo.
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Temos, então, no caso em tela, uma proposição de iniciativa

parlamentar atribuindó competências ao Executivo, o que fere as
regras do art. 66, III, "e", da Constituição do Estado, que reserva ao
Governador do Estado a iniciativa para a deflagração de projeto de lei
que trate da organização do Poder Executivo.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.571/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Laudelino Augusto - Gustavo Valadares.

MANIFESTAÇÃO
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, a seguinte manifestação:
de congratulações com o Município de Fernandes Tourinho pelos 42

anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.801/2004, do Deputado
Márcio Passos).
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