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21.5.2003	1	Especial da Comissão	3.6.204	162
Especial da Emitir
Parecer sobre a

Proposta de Emenda
à Constituição n°

41/2003

	

18.12.2003	7a	Conjunta das	22.6.2004	1259
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Membros das

Comissões
Permanentes - Art.

204, § 1°, do
Regimento Interno

	

18.12.2003	8a	Conjunta das	22.6.2004	1259
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Membros das
Comissões

Permanentes - Art.
204, § 1°, do

___ Regimento Interno

	

16.3.2004	 Extraordinária da	5.6.2004	345
Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar

na 2a Sessão
Legislativa Ordinária
da 15'

	

28.4.2004 	Extraordinária da	1 25.6.2004	1627
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Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição n°

____	2212003	 _____
5.5.2004	 Ordinária da	3.6.2004	162

Comissão Especial
dos Aeroportos

11.5.2004	loa	Ordinária da	5.6.2004	345
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 2 a Sessão
Legislativa Ordinária

da 15a
11.5.2004	1 a	Conjunta das	5.6.2004	347

Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Assuntos Municipais e
Regionalização na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15'

Legislatura
12.5.2004	7a	Ordinária da	10.6.2004

Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

_____	Legislatura
13.5.2004	 Extraordinária da	18.6.2004	1075

Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei n°

15.956



	

18.5.2004	118	Ordinária da	2.6.2004	47
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 2 a Sessão
Legislativa Ordinária
da_158_Legislatura

	

18.5.2004	88	Ordinária da	5.6.2004	349
Comissão de

Administração Pública
na 28 Sessão

Legislativa Ordinária
da_158_Legislatura

	

18.5.2004	128	Ordinária da	5.6.2004	350
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 28
Sessão Legislativa
Ordinária da 158

Legislatura

	

19.5.2004	48	Ordinária da	5.6.2004	352
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 28
Sessão Legislativa

Ordinária da 158
Legislatura

	

19.5.2004	1 o	Ordinária da	5.6.2004	353
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 28
Sessão Legislativa
Ordinária da 158

Legislatura

	

19.5.2004	ga	Ordinária da	5.6.2004	353
Comissão de Redação

na 21 Sessão
Legislativa _Ordinária
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da 15a

	

19.5.2004	ga	Ordinária da	5.6.2004	355
Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio

na 2 a Sessão
Legislativa Ordinária

da 15a

	

19.5.2004	9a	Ordinária da	10.6.2004	681
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2 Sessão
Legislativa Ordinária

da 15a

	

20.5.2004	1 a	Extraordinária da	P.6.2004	2
Comissão Especial da

Silvicultura

	

20.5.2004	8a	Ordinária da	4.6.2004	303
Comissão de Saúde

na 2a Sessão
Legislativa Ordinária

da_15a Leqislatura

	

20.5.2004	13a	Extraordinária da	5.6.2004	356
Comissão de Direitos

Humanos na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

____	Legislatura

	

20.5.2004	 Ordinária da	5.6.2004	357
Comissão Parlamentar

de_ Inquérito_do_Café

	

24.5.2004	14 a	Especial da 2 Sessão	9.6.2004	431
Legislativa Ordinária
da isa Legislatura -
Ciclo de Debates O

Eucalipto

	

24.5.2004	15 a	Especial da 2 Sessão	9.6.2004	488
Legislativa Ordinária
da 15a Legislatura O
Cicio _de_ Debates _O



Eucalipto

	

25.5.2004	9°	Ordinária da	2.62004	44
Comissão de

Administração Pública
na 2° Sessão

Legislativa Ordinária
da_15°_Legislatura

	

25.5.2004	12°	Ordinária da	3.6.2004	163
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 2 Sessão
Legislativa Ordinária

da_15°_Legislatura

	

25.5.2004	13a	Ordinária da	3.6.2004	165
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 2°
Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

Legislatura

	

25.5.2004	ioa	Ordinária da	4.6.2004	304
Comissão de

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

Legislatura

	

25.5.2004	60	Extraordinária da	4.6.2004	305
Comissão de

Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

na 2° Sessão
Legislativa Ordinária
da_i5°_Legislatura	 __

	

25.5.2004	6°	Extraordinária da	5.6.2004	358
Comissão de

Educação, Cultura,
 Ciência _e_Tecnologia



na 2  Sessão
Legislativa Ordinária

da_158_Legislatura

	

25.5.2004	lia	Ordinária da	5.6.2004	359
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 28 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

25.5.2004	168	Especial da 28 Sessão	9.6.2004	544
Legislativa Ordinária
da 15 a Legislatura -
Ciclo de Debates O

Eucalipto

	

26.5.2004	88	Ordinária da	10.6.2004	3
Comissão de Defesa
do Consumidor e do

Contribuinte na 28
Sessão Legislativa
Ordinária da 158

Legislatura

	

26.5.2004	268	Extraordinária da 28	2.6.2004	21
Sessão Legislativa
Ordinária da 158

_________ 	Legislatura
--26- 

	

.5.2004	27a	Extraordinária da 28	2.6.2004	40
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

Legislatura

	

26.5.2004	78	Extraordinária da	3.6.2004	166
Comissão de

Administração Pública
na 28 Sessão

Legislativa Ordinária
da_158_Legislatura

	

26.5.2004	li	Ordinária da	3.6.2004	168
Comissão de

____________ _________	Fiscalização
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Financeira e
Orçamentária na 2
Sessão Legislativa

Ordinária da 15
Legislatura

	

26.5.2004	12 a	Ordinária da	5.6.2004	361
Comissão de Direitos

Humanos na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

26.5.2004	9a	Ordinária da	5.6.2004	364
Comissão de

Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

na 2 Sessão
Legislativa Ordinária
da 15'

	

26.5.2004	ioa	Ordinária da	16.6.2004	921
Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio

na 2' Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

26.5.2004	1 a	Especial da Comissão	5.6.2004	363
Especial da

Fruticultura na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15 

____	Legislatura

	

27.5.2004	5a	Extraordinária da	4.6.2004	306
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 2
Sessão Legislativa

Ordinária da 153
Legislatura

	

27.5.2004	1 	Ordinária da	5.6.2004	365
Comissão Especial da 
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Silvicultura na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 158

 Legislatura

	

27.5.2004	28	Ordinária da CPI da	5.6.2004	366
___ Cafeicultura Mineira

	

27.5.2004	138	Extraordinária da	5.6.2004	367
Comissão de

Segurança Pública na
2a Sessão Legislativa

Ordinária da 158
Legislatura

	

27.5.2004	38	Extraordinária da	5.6.2004	368
Comissão de

Participação Popular
na 28 Sessão

Legislativa Ordinária
da_158_Legislatura

	

27.5.2004	18	Especial da 2a Sessão	9.6.2004	604
Legislativa Ordinária
da 158 Legislatura -

Realização do Painel
"Prática Jurídica,
Universidade e

Sociedade"

	

27.5.2004	178	Especial da 28 Sessão 16.6.2004	746
Legislativa Ordinária

__________ 	da_158_Legislatura

	

-27.5 2Õ04	ir	Ordinária da	26.6.2004	1709
Comissão de

Constituição e Justiça
na 28 Sessão

Legislativa Ordinária
da_158_Legislatura

	

28.5.2004	58	Extraordinária da	8.6.2004	429
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 28
Sessão Legislativa 1
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Ordinária da 158
Legislatura

	

28.5.2004	19'	Especial da 28 Sessão 16.6.2004	821
Legislativa Ordinária

da_158_Legislatura

	

31 .5.2004	1 a	Extraordinária da CPI	5.6.2004	369
do Café

	

10.6.2004	408	Ordinária da 28	3.6.2004	83
Sessão Legislativa
Ordinária da 158

Legislatura

	

1 0.6.2004	118	Ordinária da	5.6.2004	371
Comissão de

Segurança Pública na
28 Sessão Legislativa

Ordinária da 158
Legislatura

	

10.6.2004	58	Extraordinária da	5.6.2004	372
Comissão de
Fiscalização

• Financeira e
Orçamentária na 28
Sessão Legislativa
Ordinária da 158

Legislatura

	

1 0.6.2004	12°	Ordinária da	5.6.2004	373
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 28 Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

1 0.6.2004	138	Ordinária da	10.6.2004	683
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 28 Sessão
Legislativa Ordinária
da_158_Legislatura 1
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10.6.2004	9a	Ordinária da	15.6.2004	733
Comissão de

Administração Pública
na 2° Sessão

Legislativa Ordinária
da_15°_Legislatura

	

1 0 .6 . 2004	lia	Ordinária da	23.6.2004	1458
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 28

Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

Legislatura

	

2.6.2004	41°	Ordinária da 26	4.6.2004	203
Sessão Legislativa

Ordinária da 15°
Legislatura

	

2.6.2004	28°	Extraordinária da 2°	8.6.2004	378
Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

Legislatura

	

2.6.2004	3°	Extraordinária da	10.6.2004	684
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 2°
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

Legislatura

	

2.6.2004	12°	Ordinária da	15.6.2004	734
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2°
Sessão Legislativa

Ordinária da 15°
Legislatura

	

2.6.2004	10°	Ordinária da	15.6.2004	736
Comissão de

Educação,_Cultura,



Ciência e Tecnologia
na 2' Sessão

Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

2.6.2004	13a	Ordinária da	16.6.2004	923
Comissão de Direitos

Humanos na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

Legislatura

	

2.6.2004	5a	Extraordinária da	16.6.2004	925
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 2 Sessão
Legislativa Ordinária
da 15'
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, lO DE JUNHO DE 2004

ATAS

ATA DA 78 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 12/5/2004
As 10h13min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas, Maria Tereza Lara (substituindo esta
ao Deputado Roberto Carvalho, por indicação da Liderança do PT) e o
Deputado Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e a obter esclarecimentos
sobre a liberação da venda de álcool líquido nos supermercados. A
Presidente comunica o recebimento de correspondência da Câmara
Municipal de Juruaia, publicada no "Diário do Legislativo" em
6/5/2004. A Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n os 1.378/2004 (Deputado Antônio Júlio) e 1.484/2004
(Deputado Roberto Carvalho), ambos no 1° turno. 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, é aprovado o parecer que conclui pela
aprovação, no V turno, do Projeto de Lei n° 1.361/2004 na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, (relatora: Deputada Lúcia Pacífico). A Presidência destina
esta parte da reunião a ouvir os convidados. Registra-se a presença
dos Srs.: José Carlos Balbi de Rezende, Presidente da Associação
Brasileira de Produtores e Envasadores de Álcool - ABRASPEA -;
Adriana Gilbert de Lima, Advogada da Associação Mineira de
Supermercados - AMIS -, representando o Presidente do Conselho
Diretor da AMIS; Viviane Pagani, responsável pela área de produtos,
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representando o Procon estadual; José Luiz Foureaux, Diretor
Técnico do IPEM; Gilmar Coelho de Souza, técnico do IPEM;
Waltovânio Cordeiro de Vasconcelos, Diretor do Sindicato dos
Farmacêuticos, representando o Conselho de Farmácia; Ilmeu Cosme
Dias, Coordenador da Unidade de Queimados do Pronto-Socorro
João XXIII. A Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, autora do
requerimento que originou esta reunião, tece as 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, dos
convidados e demais participantes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Maria Tereza Lara.

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA SILVICULTURA, EM 20/5/2004

As 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Piau, Leonardo Quintâo, Célio Moreira e Padre João, 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 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 discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 3 a 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 de
autoria dos membros da Comissão, em que solicitam aprovação da
programação dos trabalhos conforme quadro apresentado; solicitando
a cessão do Espaço Político Cultural desta Casa na semana de 23 a
27/8/2004, para a realização de uma exposição sobre o setor de base
florestal; seja a Escola do Legislativo convidada a preparar uma
programação intensiva e palestras para alunos do grau fundamental e
médio nesse período; solicitando sejam convidados,
permanentemente, para participar dos trabalhos desta Comissão os
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representantes das seguintes instituições: Associação Mineira de
Silvicultura - AMS -; Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais -
SMEF -; Instituto Estadual de Florestas - 1FF -; Federação da
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -; Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -; Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -; e do
Ministério Público Estadual; seja realizada reunião no próximo dia
27/5, com os convidados que menciona, com o tema Panorama Geral;
seja realizada reunião no dia 3/6/2004, com os convidados que
menciona, com o tema A Silvicultura. A Presidência informa que a
Comissão deliberou que as reuniões ordinárias serão realizadas às
quintas-feiras, às 9h15min. 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.
Leonardo Quintão, Presidente - Doutor Viana - Padre João.

ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 261512004
Às 10h07min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas e Maria Tereza Lara (substituindo esta
ao Deputado Roberto Carvalho, por indicação da Liderança do PT) e o
Deputado Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. 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, em 20 turno, na forma do vencido no 1° turno, do Projeto
de Lei n° 931/2003 (relatora: Deputada Vanessa Lucas); pela
aprovação, em 1° turno do Projeto de Lei n° 1.430/2004 na forma do
Substitutivo n° 1, (relatora: Deputado Lúcia Pacífico); e pela



aprovação, em 1° turno do Projeto de Lei n° 1.484/2004 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, (relatora:
Deputada Maria Tereza Lara, em virtude de redistribuição). Passa-se

3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos do Deputado Roberto Carvalho,
em que solicita a realização de reunião desta Comissão, com os
convidados que menciona, para discutir a implantação do serviço
191" nas rodovias do Estado de Minas Gerais; e da Deputada Lúcia
Pacífico, em que solicita a realização de audiência pública desta
Comissão,com os convidados que menciona, para discutir a
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e os
conflitos hoje existentes entre médicos, seguradoras e usuários de
planos de saúde. A Presidente recebe requerimento do Deputado
Leonardo Quintão que será apreciado na próxima reunião. 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, 28 de maio de 2004.
Lúcia Pacifico, Presidente - Roberto Carvalho - Vanessa Lucas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°750/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo dar a denominação de Aderbal Teixeira Amorim -
"Bandico" ao trecho da Rodovia MG-170 que interliga os Municípios
de Arcos e Pains.

A proposição foi inicialmente encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal, vindo agora a este órgão colegiado para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, 1, "b" do Regimento Interno.

Fundamentação
Nascido em Arcos, Aderbal Teixeira de Amorim, "o Bandico", a quem

se pretende homenagear, participou ativamente da sociedade desse
município. Foi membro da Loja Maçônica Vigilantes do Oeste, do
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Rotary Clube e um dos fundadores da Sociedade Recreativa de
Arcos e da Associação Atlética Arcoense. Teve papel fundamental na
criação da Santa Casa de Misericórdia, que presta relevantes serviços
médicos a toda a região.

Com a emancipação de Arcos, em 1938, foi nomeado Prefeito do
Município pelo Governo do Estado, por dois mandatos consecutivos,
compreendidos entre o período de 1944 a 1947.

Preocupado com suas raízes e seu povo, empreendeu várias ações
em prol do desenvolvimento do município e de suas comunidades,
fixando na lembrança de todos a imagem de homem perseverante,
dinâmico e honrado, digno de estima e consideração.

E justa, portanto, a homenagem que se quer fazer, emprestando seu
nome ao trecho da Rodovia MG-170 que interliga os Municípios de
Arcos e Pains.

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

750/2003, em turno único.
Sala das Comissões, 31 de maio de 2004.
Gil Pereira, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.583/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição sob comento, de autoria da Deputada Maria José
Haueisen, tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Asilo
Lar dos Velhinhos, com sede no Município de Pavão.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em
29/4/2004, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado 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.

Fundamentação
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre

a matéria, pode receber o título declaratório de utilidade pública
estadual a entidade constituída ou em funcionamento no Estado,
desde que possua personalidade jurídica e seja comprovado por
autoridade competente, nos termos do parágrafo único do referido



artigo, que está em funcionamento há mais de dois anos e que os
seus Diretores, de reconhecida idoneidade, não são remunerados
pelo exercício de seus cargos.

A respeito dessas exigências, cumpre esclarecer que elas foram
atendidas, no caso; não há, portanto, óbice à tramitação do projeto.

E oportuno destacar, ainda, que os arts. 28 e 31 do estatuto da
entidade, guardando coerência com a natureza do seu trabalho,
prevêem, respectivamente, que as atividades dos dirigentes, dos
conselheiros ou dos instituidores, bem como as dos sócios, não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, bonificação
ou vantagem; e, em caso de ser ela dissolvida, o seu patrimônio
remanescente será destinado a outra instituição congênere, com
personalidade jurídica, a qual esteja registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.583/2004.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Laudelino

Augusto - Leonardo Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.591/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n° 1.591/2004

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Surdos de Monlevade e Região - APAS-MON -, com sede
nesse Município.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 1 0/5/2004, 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
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
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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. 35 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de sua diretoria e o art. 37 determina que, dissolvida a
instituição, os bens remanescentes serão destinados a entidade
congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Objetivando retificar o nome da entidade, apresentamos emenda ao
projeto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.591/2004 com a Emenda n° 1,
redigida a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Surdos de Monlevade e Região - APAS-MON -, com sede
nesse município.".

Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Leonardo

Moreira - Laudelino Augusto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.09112003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, a proposição em epígrafe
dispõe sobre a criação do Fundo de Saneamento Básico da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/9/2003, o Projeto de Lei
foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo tem por objetivo a criação de fundo para

dar suporte financeiro a programas que promovam a melhoria e a

Ã1
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universalização do saneamento básico nos municípios da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.

Na proposição definem-se ações de saneamento básico alcançadas
pelo fundo, bem como seus beneficiários. Estabelecem-se, ainda, os
recursos que comporão a citada unidade contábil, quais sejam
dotações consignadas no orçamento estadual, transferências dos
municípios e da União, produtos de operações de crédito e 4% do
faturamento da COPASA na região, entre outros. Apontam-se, enfim,
critérios de funcionamento do fundo, bem como o órgão gestor, o
agente financeiro e o grupo coordenador.

Trata-se de projeto de lei que se posta em contradição com o
Direito. Do ponto de vista formal, não atende a requisitos essenciais,
disciplinados em lei complementar. Substancialmente, ofende
princípios constitucionais e regras do ordenamento jurídico, conforme
explicitaremos a seguir.

A instituição e gestão de fundos no Estado é matéria submissa à
disciplina da Lei Complementar n° 27, de 18/1/93, a qual dispõe o
seguinte:

"Art. 30 - 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 as 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

beneficiários;
VII - as condições para a concessão de financiamentos ou para

outras formas de liberação de recursos;
VIII - o órgão ou entidade gestora;
IX - o agente financeiro;
X - o grupo coordenador.".
Essas formalidades estão atendidas na proposição. Entretanto, a Lei

Complementar n° 27 estabelece, também, a necessidade de
demonstração pormenorizada da viabilidade técnica e econômica do
fundo e sua vinculação ao interesse público.
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Observamos que, nesse ponto, a proposição em estudo não

apresenta qualquer demonstrativo detalhado de elementos técnicos e
econômicos. Com isso, não atende à exigência legal mencionada. No
que tange ao interesse público, mostra-se duvidosa; afinal, o fundo
atuaria paralelamente a outra unidade contábil e a instrumentos
jurídico-administrativos aptos a intervir nas políticas públicas de
saneamento ambiental e violaria, em tese, os princípios da eficiência e
da razoabilidade.

Saneamento é tema recorrente nas agendas de políticas
governamentais, nos últimos anos. A Carta de Ottawa, de 1986, que
derivou da 1 Conferência Mundial da Promoção da Saúde, envolve
política de saneamento em um conceito amplo de atenção à saúde, o
qual se relaciona com a qualidade de vida das pessoas (HOCHMAN,
M. G. "A era do saneamento: as bases da política de saúde pública no
Brasil". São Paulo: Hucitec, 1998.). Nesse sentido, o tema foi
incorporado à ordem constitucional brasileira inaugurada em 1988 e
nas normas que se seguiram. Mereceu, também, formulação coerente
com as novas estratégias para a geração de políticas públicas que se
desenvolveram, no Brasil, a partir dos anos 90. Constitui, pois,
componente fundamental para a construção de espaços urbanos
saudáveis, onde se deve "colocar em prática, de modo contínuo, a
melhoria de seu meio ambiente físico e social, utilizando todos os
recursos de sua comunidade" (FERRAZ, S. T. "Cidades saudáveis -
uma urbanidade para 2000". Brasília: Paralelo, 1999.).

O Código Estadual de Saúde, adotando essa visão e em
consonância com a Lei Orgânica da Saúde, Lei Federal n° 8.080, de
1990, dispõe, em seu art. 40, que o saneamento é um dos fatores
determinantes da saúde, devendo o acesso a serviços público nessa
área ser assegurado a toda a população. O art. 42 da mesma norma
conceitua saneamento como "o conjunto de ações, serviços e obras
que visam a garantir a salubridade ambiental por meio de: a)
abastecimento de água de qualidade compatível com os padrões de
potabilidade e em quantidade suficiente para assegurar higiene e
conforto; b) coleta, tratamento e disposição adequada dos
esgotamentos sanitários; c) coleta, transporte, tratamento e disposição
adequada dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos; d) coleta e
disposição ambientalmente adequadas dos resíduos provenientes do
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tratamento de água e do tratamento de esgotamentos sanitários; e)
coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbanos; f)
drenagem de águas pluviais; g) controle de animais vetores,
hospedeiros, reservatórios e siriantrópicos.".

Por seu turno, a Lei n° 11.720, de 1994, define a Política Estadual de
Saneamento, disciplinando, entre outras questões, o seguinte:

'Art. 50 - O Estado realizará programas conjuntos com os
municípios, mediante convênios de mútua cooperação, de assistência
técnica e de apoio institucional, com vistas a:

III - promover a organização, o planejamento e a execução das
funções públicas de saneamento básico de interesse comum nas
regiões metropolitanas, nas aglomerações urbanas ou em outras
regiões onde a ação comum se fizer necessária, resguardada a
autonomia do município.".

No que se refere à RMBH, essa preocupação é vista, por exemplo,
no ad. 23 do Plano Diretor do Município de Belo Horizonte - Lei n°
7.165, de 1996.

O problema do saneamento é, efetivamente, um desafio a ser
enfrentado no âmbito metropolitano, conforme é reconhecido no
próprio texto da Constituição estadual. Trata-se, porém, de questão
complexa, que deve ser observada considerando-se as demais
funções públicas de interesse metropolitano, bem como o saneamento
metropolitano em relação ao saneamento estadual e a melhor
organização dos meios de financiamento e gestão da área. A
complexidade do sistema de saneamento da RMBH é vista em artigo
de Yara Marques e Roberto Meio Monte-Mor, do qual extraímos o
trecho seguinte:

"Impactos sobre municípios vizinhos constituem uma das
características da formação de um ecossistema metropolitano, e Belo
Horizonte não foge à regra. A evolução da malha urbana tem gerado o
comprometimento ambiental de áreas a oeste, a norte e a leste de
Belo Horizonte. ( ... )

Desde seu início, a capital não dispunha de um sistema de
tratamento de esgotos. A industrialização e o crescimento
populacional apenas agravaram as condições dos sistemas de
esgotamento da cidade e da sua região urbana. ( ... )
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As obras atuais da concessionária pública dos serviços de águas e
esgotos de Belo Horizonte e de sua área metropolitana têm, de
maneira insuficiente, tentado dotar a cidade de interceptores que
levariam todo o esgoto de Belo Horizonte a se concentrar em
estações de tratamento de esgotos que desaguariam diretamente no
rio das Velhas, continuando este a ser o corpo receptor dos esgotos
de Belo Horizonte. E, assim, o São Francisco.

De outra parte, a captação de águas para o consumo constitui
relevante importação da cidade. E, na verdade, a captação de águas é
um dos desafios para o futuro próximo de Belo Horizonte."
(Metropolização, meio ambiente e qualidade de vida. In: "Belo
Horizonte: Espaços e tempos em construção". Belo Horizonte: PBH -
Cedeplar, 1994, p. 86-87.).

A mencionada Lei n° 11.720, de 1994, que trata da Política Estadual
de Saneamento, estabelece, em seu art. 15, que lei específica deveria
dispor sobre o Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB -'
destinado exclusivamente a financiar, isolada ou complementarmente,
as ações de saneamento básico. A norma se refere a um único fundo
voltado para a citada política pública. Propugna, também, em seu
segundo capítulo, um modelo de integração sistêmica e planejada
para o setor, contemplando tanto os mecanismos de gestão
compartilhada entre entidades federativas quanto a intersetorialidade,
mormente com as áreas de meio ambiente, urbanismo e saúde.

O fundo destinado a financiar a política estadual de saneamento foi
criado em 1994, pela Lei n° 11.719, e extinto em 2001, pela Lei n°
13.848, em razão de antinomia entre os seus termos e as disposições
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também o Fundo PROSAM, que
financiou obras de saneamento na RMBH, foi revogado pelo mesmo
ato. Conforme a norma citada, 10% dos retornos dos financiamentos
contratados com os beneficiários do extinto fundo foram destinados ao
Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das
Bacias Hidrográficas do Estado - FHIDRO -, criado pela Lei n° 13.194,
de 29/1/99, o qual ainda executa parte das ações desenvolvidas pelo
FESB.

Ora, o mesmo problema havido nos mencionados fundos aparece
no projeto de lei em epígrafe. A Lei Complementar n° 101, de 2000 -
Lei de Responsabilidade Fiscal -, veda operações de crédito entre

ri
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entes federativos. Em seu art. 35, veda "a realização de operação
de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio
de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente e outro,
inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a
forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida
contraída anteriormente". Verifica-se, sob esse aspecto também,
absoluta divergência entre os termos do direito positivo e a proposição
analisada.

Observe-se, aliás, que ao tratar da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, a proposição deve obedecer a determinadas regras sobre
as regiões metropolitanas, derivadas de expressa previsão
constitucional. "A intervenção do Estado membro na esfera do
saneamento metropolitano deve obedecer a exigência supramunicipal
concreta, pois se trata de medida de exceção, já que o saneamento é
serviço público afeto à competência do município" (ALVES, A. C.
"Saneamento Básico: Concessões, Permissões e Convênios
Públicos". São Paulo: EDIPRO, 1998, p. 284).

Sérgio Ferraz lembra que, não detendo as regiões metropolitanas
poder político, a definição de sua disciplina jurídica e de suas
diretrizes de gestão cumpre, "necessariamente, ao Estado-membro
em que estão localizados os municípios integrantes. Não poderiam
caber a qualquer município, sob pena de ferimento à autonomia dos
demais. Nem, tampouco, a todos os municípios, sob pena de ofensa à
autonomia estadual. Pelos mesmos motivos não estão elas atribuídas
à União" (As Regiões Metropolitanas no Direito Brasileiro. In: "Revista
da Consultoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul", n° 16, v. 6,
1976, p. 18-19.).

A RMBH é disciplinada pela Lei Complementar Estadual n° 23, de
1993, cujo art. 80 , IV, relaciona o saneamento entre as funções
públicas de interesse comum, em harmonia com o art. 43, III, da
Constituição mineira. Esta cria, no art. 47, o Fundo de
Desenvolvimento Metropolitano, que é regulamentado pela Lei
Complementar n° 49, de 1997. Perceba-se que as regiões
metropolitanas são criadas para a gestão coordenada de funções
públicas de interesse comum, uma das quais o saneamento, e que a
Constituição instituiu um fundo para financiar exatamente projetos
decorrentes dessa gestão metropolitana. Isso nos obriga a concluir
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que o nosso ordenamento jurídico não comporta a instituição de
outro fundo para a realização de atividade já atribuída, pela
Constituição, ao Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. A
alocação de recursos na RMBH deverá passar por uma macroanálise
dos problemas metropolitanos. A destinação de recursos para o
saneamento na região, apesar de ser importante, deverá ser produto
da tensão entre a disponibilidade de recursos e as múltiplas
necessidades inerentes ao interesse metropolitano.

Aponte-se, ainda, a impropriedade jurídica contida no art. 3 0 , III, da
proposição, que obriga a destinação de 4% do faturamento da
COPASA, na RMBH, para o fundo que se pretende instituir. A
companhia em questão é uma entidade da administração pública
indireta, com personalidade jurídica de direito privado. Trata-se de
sociedade de economia mista que atua no mercado e se submete às
regras atinentes às sociedades anônimas. Embora seja uma empresa
criada pelo Estado de Minas Gerais, o qual detém participação
acionária majoritária na empresa, a COPASA é regida exclusivamente
pela Lei n° 6.084, de 1973, por seus estatutos e pela legislação
referente às sociedades por ações. Sua forma de direito privado não
foi definida por acaso, mas em função de seus objetivos sociais, e
deve ser respeitada pelo legislador. Lei estadual não é instrumento
jurídico hábil para definir a alocação dos recursos decorrentes do
faturamento da COPASA.

Observamos, pois, que a matéria em estudo não apresenta dados
exigidos pela Lei Complementar n° 27; inova em sede de
financiamento de funções públicas de interesse metropolitano, matéria
expressa e rigidamente traçada pelo art. 47 da Constituição do
Estado; viola os princípios da razoabilidade e da eficiência, já que
criaria superposição de instrumentos administrativos e excesso
burocrático; fere o art. 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal; e,
finalmente, ofende a disciplina jurídica das sociedades de economia
mista criadas sob a forma de sociedades por ações. Portanto, não
pode prosperar nesta Casa, por deixar de atender a indispensáveis
requisitos de direito.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
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1.091/2003.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Laudelino Augusto - Leonídio Bouças - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.112/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, a proposição em exame
dispõe sobre a criação do Pólo de Desenvolvimento de Negócios.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/9/2003, o projeto de lei
mencionado foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de
Turismo, Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria, nos termos do art.188, c/c
o ali. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise objetiva a criação de um pólo de

desenvolvimento na região Centro-Oeste do Estado. O propósito
almejado é o de direcionar o desenvolvimento econômico e social da
referida porção territorial, mediante as medidas que propõe. Sobre tais
medidas recai nossa atenção na avaliação da proposição legislativa.

Verificamos que o projeto visa a conceder incentivos e benefícios
fiscais a empresas de hotelaria, comércio e artesanato situadas nos
municípios que indica, além de estabelecer outras disposições
conexas. A proposição revela, com clareza, a intenção do autor de
utilizar-se da via legislativa para impulsionar o desenvolvimento
desses municípios do Centro-Oeste mineiro. Trata-se de região que
se destaca, no campo econômico, por sua produção industrial, que
conta com relevantes empreendimentos nos setores de calçados,
vestuário, móveis, extração mineral, metalurgia básica e fogos de
artifício. Essa intensa dinâmica econômica gera um importante fluxo
de pessoas pela região, em sua maioria homens de negócios,
constituindo campo fértil para uma ofensiva mercadológica visando a
agregar apelo turístico à vocação negocial que a região ostenta.

O ali. 1° da proposição delimita territorialmente a região a ser
beneficiada, ao passo que o ali. 2 0 estabelece as empresas atingidas
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pela proposição. Assim, receberiam incentivos e benefícios fiscais
os setores de hotelaria, comércio e artesanato instalados nos
Municípios de Aguanil, Arcos, Araújos, Bom Despacho, Campo Belo,
Candeias, Carmo do Cajuru, Carmo da Mata, Cláudio, Cristais,
Divinópolis, Formiga, Igaratinga, Iguatama, Itapecerica, ltaúna, Lagoa
da Prata, Luz, Maravilhas, Moema, Nova Serrana, Oliveira, Onça do
Pitangui, Pará de Minas, Papagaios, Pequi, Perdigão, Pitangui,
Pompéu, Santo Antônio do Monte e São Gonçalo do Pará.

Conforme seu art. 30, o projeto em exame prevê 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.

Verificamos que, nesse ponto, a proposição afronta diversos
dispositivos constitucionais.

Além do evidente vício de iniciativa, já que pretende interferir na
organização do Poder Executivo, a proposição imiscui-se em matéria
ligada ao planejamento estadual, afrontando os arts. 153 e 154 da
Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa privativa do
Governador do Estado para a legislação referente a planejamento e
orçamento, assim como determinam que diretrizes, objetivos e metas
da administração pública devem estar previstos no Plano Plurianual
de Ação Governamental, em consonância com o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado.

Leciona Ricardo Lobo Torres que o planejamento consubstancia-se
no Plano Plurianual - PP -, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -
e na Lei Orçamentária Anual -LOA -, autorizações que, nem por isso,
perdem a característica de lei formal ("Tratado de Direito
Constitucional, Financeiro e Tributário", volume V - "O Orçamento na
Constituição". Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 62-65). Constata-se,
aliás, que algumas das medidas aventadas pelo dispositivo analisado
já estão, em tese, previstas no Orçamento vigente, despidas, contudo,
dodirigismo que marca a proposição.

E, portanto, uma imposição lógica a vedação estatuída no art. 161, 1,
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da Constituição Estadual, segundo o qual não se pode iniciar
programa ou projeto não incluído na LOA, o que é o intento do projeto
de lei em epígrafe.

Enfatize-se que a Lei Complementar n° 101, de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF -, no que tange à despesa pública,
impõe regra específica de forçosa observação pelo legislador. Dispõe
o art. 16 do mencionado diploma que a "criação, expansão ou
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhado 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.

Além disso, a despesa pretendida deveria ser objeto de dotação
específica e suficiente ou abrangida por crédito genérico, com
previsão na LOA, de forma que, somadas todas as despesas da
mesma espécie, realizadas e a realizar, não fossem ultrapassados os
limites estabelecidos para o exercício. Deveria, também, estar
conforme com as diretrizes, os objetivos, as prioridades e as metas
previstos no PP e na LDO. Tudo isso declarado pelo ordenador da
despesa.

Em se tratando da criação de incentivos de caráter continuado, seria
igualmente 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 § 1° do art. 4 0 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 em debate trata de benefícios fiscais para
as pessoas jurídicas já mencionadas. A proposta prevê redução das
alíquotas de ICMS incidentes sobre as operações realizadas por
essas empresas e concede, ainda, dois anos de carência para o início
do pagamento do imposto. Trata-se de iniciativa que viola a LRF,
cujos inequívocos termos, especialmente aqueles cravados em seu
art. 14, repelem a concessão de benefício de natureza tributária do
qual decorra renúncia de receita, como se pode observar:

"Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
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acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos
uma das seguintes condições:

- demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de
que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no 'caput', por meio do aumento de receita, proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.".

Atente-se, neste ponto, para o disposto no art. 6° da proposição, que
tem por finalidade transferir para o Poder Executivo a
responsabilidade de zelar pelo cumprimento da LRF na concessão
dos benefícios fiscais reclamados. O escudo que se pretende forjar
contra a patente ilegalidade do projeto é inviável. O instrumento de
outorga do benefício fiscal é a lei. Ora, conforme o referido ai. 14, é
no momento da concessão do benefício - a edição da lei -, e não
depois dela, que suas condições devem estar satisfeitas. E óbvio,
portanto, que é na apreciação do projeto instituidor do benefício fiscal
que os requisitos de exeqüibilidade devem ser provados.

As disposições previstas no inciso III do ai. 4 0 e no ai. 50
constituem evidente excesso do legislador, pois que pretendem
conferir ao Estado membro a prerrogativa de interferir nos negócios da
União e dos municípios, apresentando-se inócuas e impróprias.

Note-se, enfim, que a proposição fere também o ai. 155, § 20,
incisos 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 a reunião do CONFAZ, convocada para tal fim. A medida
tributária proposta seria, assim, um inconstitucional ato de "guerrilha"
fiscal, ofensivo ao princípio federativo estabelecido no ai. 1 0 de nossa
Carta Magna, pedra angular de nossa democracia.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n°1.112/2003.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.573/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Célio Moreira, pretende
disciplinar a restrição à entrada de consumidores em
estabelecimentos comerciais.

Publicado em 24/4/2004, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
para receber parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise disciplina o acesso dos consumidores aos

estabelecimentos comerciais com o propósito de evitar situações que
possam trazer constrangimento em decorrência da realização de
vistoria ou da necessidade de exibição de pertences pessoais.

Nos termos da proposição, passa a ser lícita a estipulação de
critérios restritivos para acesso de pessoas nos estabelecimentos
fornecedores de produtos ou de serviços, desde que essas restrições
não ofendam a honra, a imagem e os demais direitos do consumidor,
previstos em lei.

A leitura da justificação que acompanha a proposta parlamentar
deixa claro que o autor pretende evitar os constantes aborrecimentos
suportados por consumidores que, para terem acesso às
dependências dos estabelecimentos bancários, se vêem obrigados a
passar por porta giratória eletrônica que contém dispositivo detector
de, metal.

E bem verdade que em diversas oportunidades o consumidor se vê
compelido a apresentar ao segurança da agência bancária toda sorte
de pertences pessoais que porventura acionem o dispositivo
eletrônico que impede o acesso às dependências da instituição
financeira.
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O projeto, entretanto, não se mostra razoável ao estabelecer, de

forma genérica, a possibilidade da adoção de critérios para acesso a
todo e qualquer estabelecimento comercial ou prestador de serviços.
Nos termos em que foi redigido, pode trazer, a par das soluções
pretendidas, outros problemas para os consumidores ao proporcionar
toda sorte de abusos, por parte dos fornecedores, com base na
possível lei que vier a ser editada, o que fere o princípio da
razoabilidade, previsto no art. 13 da Constituição mineira.

Nunca é demais lembrar que o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, constante da Lei n° 8.078, de 11/9/90, já assegura, como
princípios norteadores das relações de consumo, o atendimento e o
respeito às necessidades dos consumidores, como também a
harmonia dos interesses de todos que participam das relações de
consumo.

Torna-se conveniente, portanto, que os critérios para acesso às
dependências dos estabelecimentos sejam estabelecidos segundo os
usos e costumes que deverão levar em conta, até mesmo, a natureza
da atividade comercial.

Por outro lado, a proposta em análise se nos afigura pertinente
quando impõe a necessidade da instalação de guarda-volumes nas
dependências dos estabelecimentos bancários. O consumidor que
não quiser apresentar os pertences pessoais que levam ao
acionamento do dispositivo de detecção de metal poderá, sem
nenhum constrangimento, deixá-los no guarda-volumes, que deverá
ser disponibilizado ao público sem ônus.

Sob esse aspecto vale lembrar que a Constituição da República, por
força do disposto em seu art. 24, V, arrola como competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal o
disciplinamento das matérias que dizem respeito à produção e ao
consumo, conforme ocorre no caso em tela.

Não existe nenhuma restrição no que tange à instauração do
processo legislativo por iniciativa parlamentar, cabendo a esta Casa
Legislativa, nos termos do art. 61 da Constituição mineira, apreciar a
proposta, que julgamos pertinente na forma do substitutivo que
acompanha este parecer.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.57312004 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 20 da Lei n° 12.971, de 27 de julho de 1998, fica

acrescido do seguinte inciso IV:
"Art. 20 - .......................
IV - guarda-volume para utilização, sem ônus, pelo usuário durante

sua permanência nas dependências da instituição.".
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 -

Leonardo Moreira - Laudelino Augusto - Leonídio Bouças.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2004

ATAS

ATA DA 26 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 26/5/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 B Parte

(Ordem do Dia): V Fase: Palavras do Sr. Presidente - Votação de
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.224/2003;
renovação da votação do parecer; aprovação - 2a Fase: Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Rogério Correia;
aprovação - Questões de ordem; chamada para a recomposição do
número regimental; inexistência de quórum para votação de proposta
de emenda à Constituição - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei
n° 1.294/2003; apresentação da Emenda n° 17 e da Subemenda n° 1
à Emenda n° 17; encerramento da discussão; questão de ordem;
leitura da Emenda n° 17 e da Subemenda n° i à Emenda n° 17;
discursos dos Deputados Rogério Correia e Alberto Pinto Coelho;
votação do projeto, salvo emendas e subemenda; aprovação na forma
do vencido em 1° turno; votação das Emendas n os 1 a 16; aprovação;
votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 17; aprovação; verificação
de votação; ratificação da aprovação da Subemenda n° 1 à Emenda
n° 17; prejudicialidade da Emenda n° 17; declarações de voto -
Encerramento.

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 Júlio -
Arlen 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 Viana - Durval Angelo - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
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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 9h14min, a lista de

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

1 8 Parte
Ata

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

28 Parte (Ordem do Dia)
l a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, em sua ? 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 nos 2.497, 2.498, 2.499, 2.511 e
2.528/2004, bem como a indicação, feita pelo Governador do Estado,
dos nomes dos Profs. Marinez Fulgêncio Murta, 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 Comes para comporem o Conselho Estadual de
Educação, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite, e que fez retirar, ainda, os Projetos de Lei n os 360, 431, 438,
743, 919, 961, 1.126 e 1.31212003; 1.395 e 1.396/2004, também
apreciados na referida reunião.

Votação de Pareceres
0 Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
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1.224/2003, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Santana dos Montes o imóvel que
especifica. A Presidência vai renovar a votação do parecer. Em
votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1° Fase, a

Presidência passa à 20 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 Rogério

Correia solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei n° 1.294/2003 seja apreciado em primeiro lugar, entre
as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Como a primeira proposição posta em

votação, em 1° tumo, é uma proposta de emenda à Constituição, que
precisa de quórum qualificado, e a segunda proposição, de acordo
com o requerimento agora aprovado, é o plano de carreira da área de
educação, e visto que há várias comissões reunidas - há pelo menos
duas com convidados -, peço a V. Exa. que suspenda a reunião por
alguns instantes, para que os Deputados possam comparecer ao
Plenário, em número suficiente para a votação das duas proposições.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, como temos
matérias importantes na pauta, com destaque para o plano de carreira
da área da educação, além de outras que exigem quórum qualificado,
solicitamos a V. Exa. que proceda à chamada para a recomposição de
quórum, a fim de que tenhamos certeza quanto ao número de
parlamentares.

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

• Sr. Secretário (Luiz Femando Faria) - (- Faz a chamada.).
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 47 Deputados. Não há

quórum para votação de proposta de emenda à Constituição, mas o
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há para a apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 20 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 de Minas Gerais. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno com as Emendas n os 1 a 16, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDA N°17 AO PROJETO DE LEI N°1.294/2003

Dê-se ao art. 36 a seguinte redação:
'Art. 36 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa,

no prazo de trinta dias após a publicação desta lei, projeto de lei
estabelecendo as tabelas de vencimento básico das carreiras dos
Profissionais de Educação Básica, 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 § 1° do mesmo artigo.".

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2004.
Rogério Correia, Líder do Bloco PT-PCdoB - Antônio Carlos

Andrada, Líder do BPSP - Gil Pereira, Líder do PP.
SUBEMENDA N°1 A EMENDA N°17 AO PROJETO DE LEI N°

1.294/2003
Dê-se ao art. 36 a seguinte redação:
"Art. 36 - As tabelas de vencimento básico das carreiras dos

Profissionais de Educação Básica deverão ser estabelecidas e
aprovadas em lei, 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 § 1° do mesmo artigo.".

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2004.
Antônio Carlos Andrada, Líder do BPSP - Gustavo Valadares, Vice-

Líder do PFL - Leonardo Moreira, Líder do Pi- - Chico Rafael, Vice-
Líder do PMDB - Dimas Fabiano, Vice-Líder do PP.

0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
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Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto
uma emenda do Deputado Rogério Correia, que recebeu o n° 17, e
uma subemenda do Deputado Antônio Carlos Andrada à Emenda n°
17, que recebeu o n° 1, ambas apoiadas pela maioria dos Líderes com
assento nesta Casa, e que, nos termos do § 40 do art. 189 do
Regimento Interno, serão votadas independentemente de parecer.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Peço que seja feita a leitura da

emenda e da subemenda.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à leitura da Emenda n° 17 e da Subemenda n°
1 à Emenda n° 17 ao referido projeto.

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 17 e a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 17, publicadas anteriormente.).

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputadas,
Deputados, nosso encaminhamento é favorável à aprovação do
projeto de lei. Defendemos, principalmente, a emenda que apresentei
como Líder do Bloco PT-PCdoB. Esse projeto de lei chegou à
Assembléia Legislativa em meados de dezembro do ano passado,
inclusive por força de uma emenda apresentada pelo mesmo bloco,
em que se exigia a remessa dos planos de carreira até o final de
2003.

Esse é o primeiro plano de carreira que chega à votação em 20
turno, após um amplo debate sobre as emendas apresentadas pelos
Deputados, inclusive com o acompanhamento do sindicato. Após as
discussões, 16 emendas foram acatadas, , mas cinco delas -
importantes para o sindicato - não o foram. E claro que este plano
está longe do ideal, mas sua aprovação é importante para que os
trabalhadores da área continuem sua luta, especialmente em torno da
tabela e do piso salarial.

A opção do Governador Aécio Neves de enviar o plano sem a tabela
salarial é o grande problema desse projeto. E como se tivéssemos um
carro sem motor. Se o piso salarial não acompanha o plano, a carreira
não anda, pois não se pode fazer reenquadramento, e o trabalhador
não pode optar no escuro. Nós e o Sind-UTE discutimos a questão
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com o Governo e insistimos para que enviasse a tabela, a fim de
que houvesse uma discussão conjunta, como fizemos com a
Prefeitura de Belo Horizonte, quando eu era Vereador. O Governo,
equivocadamente, preferiu separar a discussão. Apresentamos, então,
a emenda lida, que estabelece um prazo de 30 dias para que o
Governador remeta a tabela, evitando maior protelação. Assim, o
motor é colocado no carro, e o plano poderá caminhar.

O texto original do Governo é problemático, porque prevê o envio da
tabela após uma lei que estabeleça política remuneratória. Como esse
projeto nem sequer foi enviado para a Assembléia, isso significa um
enorme atraso na proposta do Governo de tentar resolver o problema
da carreira do professor por meio do piso salarial. Gastaríamos um
tempo enorme para que o projeto fosse enviado, depois aprovado,
sancionado, e só depois a tabela salarial seria enviada. Com  certeza,
isso levaria todo este ano. Portanto, está claro que a estratégia do
Governo é protelar a apresentação do piso salarial, e não colocar em
execução o plano de carreira.

Nossa emenda substitui a parte que se refere ao projeto de lei de
política remuneratória, para depois apresentarmos o plano de carreira.
Retiramos a obrigatoriedade de apresentação do projeto de lei de
política remuneratória antes da tabela e fixamos o prazo de 30 dias
após a sanção para que seja apresentado à Assembléia Legislativa.
Houve uma subemenda, apresentada pelo Deputado Antônio Carlos
Andrada, retirando a obrigatoriedade do envio de um projeto de lei de
política remuneratória, passando apenas à obrigação do envio da
tabela, porém não fixa a data. E importante a existência de urna data,
porque, sem ela, não haverá compromisso do Governo, para com o
Sindicato ou esta Assembléia acerca do prazo para o estabelecimento
da tabela salarial. E necessário fixar esse prazo. Os professores, os
trabalhadores da educação já esperaram demais por um piso salarial
e por um plano de carreira. Desde 1979, quando realizamos uma
greve histórica no Estado, solicita-se um plano de carreira. A época,
participaram do comando de greve as Deputadas Maria Tereza Lara e
Maria José Haueisen e os Deputados Laudelino Augusto, Durval
Angelo e eu, vários de nós éramos professores e lutávamos pelo
estabelecimento de um plano de carreira. E fundamental sua
implantação, o que não pode ocorrer sem o estabelecimento da tabela
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de piso salarial.

Fica o nosso apelo aos Deputados para aprovar a emenda que
estabelece a obrigatoriedade do envio da tabela em 30 dias para que
o plano de carreira seja uma realidade. Sabemos que essa aprovação
facilitaria o diálogo entre o sindicato, os professores e o Governo.
Contamos com a sensibilidade do Governador para que não permita
que o plano seja aprovado, mas, na prática, não executado por
ausência de tabela salarial. Esta é a emenda à qual encaminhamos
favoravelmente, estabelecendo 30 dias para a remessa do piso
salarial negociado com o sindicato a esta Casa Legislativa. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Alberto Pinto Coelho.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
hoje é um dia histórico, pois votaremos o primeiro plano de carreira do
funcionalismo público do Estado, um dos inúmeros compromissos do
Governador Aécio Neves, que, em um ano e meio de Governo, torna-
se realidade. Esse trabalho se iniciou no ano passado, com a
chamada reforma administrativa, o choque de gestão, quando demos
os primeiros passos para criar um novo Estado, com as mudanças
estruturais indispensáveis, mudanças de paradigmas.

O que está sendo feito no Governo Aécio Neves com o concurso da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais não é uma simples
modificação na legislação que rege os direitos e deveres do
funcionalismo público. Estão sendo feitas mudanças conceituais
profundas. O funcionário público, que é a mola central da eficiência e
da eficácia da máquina administrativa, está sendo estimulado a
progredir permanentemente por meio de sua qualificação pessoal, do
seu desempenho e de um trabalho de equipe, realizado de maneira
sistemática, criteriosa e periódica.

Dessa maneira, excluímos, daqui para frente, um processo que diria
perverso, que iguala os desiguais, que é exatamente o da promoção
por tempo de serviço, pois aqueles que se dedicam, que trabalham,
podem ter ao seu lado um companheiro que não tem o mesmo
compromisso nem a mesma dedicação, mas que, ao longo do tempo,
alcançará a mesma premiação e terá a mesma evolução. Isso faz
parte do passado. Começamos um novo tempo.
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E importante destacar que esse projeto chega, na sua proposta

final, para ser apreciado depois do mais amplo debate com as classes
representantes dos diversos segmentos do funcionalismo público
estadual, naturalmente, dos representantes da classe dos
educadores, à qual prezamos e cujo trabalho e missão como
verdadeiro sacerdócio reverenciamos.

Ao fazer meu encaminhamento, quero deixar claro que, com os
avanços conquistados, nas tratativas entre o Executivo e os
representantes classistas, o canal do diálogo permanente, que é outra
característica do Governo Aécio Neves, não se exauriu. Como prova
inconteste disso, ressalto o trabalho da Comissão de Educação desta
Casa, presidida pelo Deputado Adaiclever Lopes, na apreciação, em
20 turno, dessa matéria de grande magnitude - aliás, foi um trabalho
de alta qualidade, de profundidade e de grande responsabilidade de
todas as comissões que apreciaram a matéria. Não foi um trabalho
magnífico só pela condução do Presidente, mas pela participação
efetiva de todos os membros da Comissão, dos relatores e de todos
aqueles que, em última instância, apresentaram a essa proposta, para
efeito de 20 turno, 16 novas emendas que, naturalmente, vão ao
encontro da melhoria e das garantias indispensáveis à classe dos
educadores.

Como disse inicialmente, não tenho dúvida de que hoje é um dia
histórico. O Governo, com o seu senso de responsabilidade, afirma
que o seu compromisso inarredável não é elaborar os planos de
carreira, mas levar a cabo uma política em que o funcionário público
tenha, por meio de instrumentos legais, participação nos resultados
dos ganhos nominais da arrecadação do ICMS do nosso Estado.

Para tanto, chamo a atenção dos nobres pares desta Casa. A
subemenda que apresentamos, que retrata o apoio de todos os
parlamentares da base do Governo, assegura que, em vez de três
etapas no processo, ou seja, a aprovação do plano de carreira, a
aprovação da proposta de lei da política remuneratória e a posterior
aprovação das tabelas salariais, possamos logo após a aprovação dos
planos de carreira, concomitantemente, apreciar a política dos critérios
remuneratórios do funcionalismo público, e as que a esta Casa serão
encaminhadas pelo Governo Aécio Neves. Ao fazermos essa
mudança processual, examinando paralelamente uma matéria e outra,
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vamos obter os efeitos práticos da proposta de política
remuneratória, com o reflexo, nas tabelas que virão, dos critérios que,
com toda certeza, serão consagrados por esta Casa.

Por essas razões, conclamo todos os parlamentares para darmos
um fecho de ouro a essa matéria tão significativa que é o plano de
carreira do magistério, aprovando a subemenda e celebrando um
projeto que, certamente, marcará a história do nosso Estado e do
Governo Aécio Neves. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e
subemenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas nos 1 a 16. As Deputadas e os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em
votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 17. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico, por isso solicita às
Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados. Votaram "não" 15

Deputados. Está ratificada a aprovação da Subemenda n° 1 à
Emenda n° 17. Com a aprovação da Subemenda n° 1 à Emenda n°
17, fica prejudicada a Emenda n° 17, sendo portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 1.294/2003 na forma do vencido em 1° turno
com as Emendas n os 1 a 16 e com a Subemenda n° 1 à Emenda n°
17. A Comissão de Redação.

Declarações de Voto
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, é preciso deixar

claro o importantíssimo papel do SIND-UTE na luta pela aceleração
da votação desse projeto.

Com a rejeição da Emenda n° 17, não fica estabelecido prazo para o
Governador enviar a tabela a esta Casa. Hoje se inicia - e não termina
- a luta da categoria para que as tabelas cheguem o mais rápido
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possível à nossa mão. O Bloco PT-PCdoB dá todo o apoio a essa
luta.

Sabemos da importância do projeto, mas só será completado e
atenderá de fato à categoria quando tivermos as tabelas para serem
amplamente debatidas e beneficiarem a categoria.

Como professora, cumprimento meus companheiros. Não podemos
desanimar; aliás, a luta é algo que nunca abandonamos. Nós,
professores, educadores e profissionais da educação, estamos
acostumados à luta. Iremos, mais uma vez, até o fim, para garantir
direitos não só à qualidade de ensino, mas também a um salário
digno.

A Assembléia Legislativa tem sido um espaço de debate
democrático importantíssimo e já aprovou 16 emendas a favor da
categoria; entretanto, o objetivo principal, que é as tabelas chegarem
a esta Casa, ainda não foi conquistado. Continuemos na luta,
companheiros.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados, companheiras e companheiros da educação,
primeiramente justifico, a pedido, a ausência do Deputado Doutor
Ronaldo, que também sempre votou a favor dos profissionais da
educação. Encontra-se ele em visita técnica à reserva indígena
pataxó, para atender a pedido legítimo dessa comunidade.

Faço parte da sua equipe, mas combinamos em dividir a
responsabilidade: ele visitaria os pataxós, e eu ficaria para esta
reunião, já que faço parte da história de luta pelo plano de carreira dos
profissionais da educação.

O plano de carreira foi uma grande conquista. Desde 1979, estou na
luta por esse direito, mas, sinceramente, não sei se temos muito que
comemorar. Lutamos, lutamos, e itens tão importantes quanto a tabela
de vencimentos e o piso salarial não são resolvidos. Ficamos
realmente frustrados com isso.

Prevalece a dinâmica e a lógica neoliberal do atual Governo
Estadual, que trata a educação como um gasto, e não como um
investimento, O País e o mundo só mudarão realmente quando esse
conceito também mudar. Educar é investir no homem.

Enquanto, antes de votar, fazia uma oração, lembrei-me das greves
e dos movimentos que fizemos ao longo de todos estes anos. Num

rÁ



31
relance, veio-me à memória a paralisação na Rodovia Fernão Dias,
no Sul do Estado. Os que estavam numa ponta se deitavam no asfalto
e, quando a polícia vinha, se levantavam, e os que estavam na outra
ponta se deitavam. A polícia ia, invertia-se o movimento. E assim
ficamos o tempo todo. Lembrei-me dos companheiros na carroceria do
caminhão falando, reivindicando, mobilizando.

Como representante do povo - o Deputado não é substituto do povo,
mas seu representante -, assim como fiz no V turno, ofereço, neste
momento, meu voto às companheiras e aos companheiros vivos e
ativos na ação como educadores.

Os que ainda não participam da luta, independentemente do motivo,
serão também beneficiados com todas as nossas conquistas.
Convidamos todos a se engajarem no movimento, porque, quanto
maior a nossa mobilização, maiores as conquistas.

Prestamos nossa homenagem aos aposentados, aos companheiros
e às companheiras de muitas lutas, que participaram das greves e das
mobilizações, e também aos companheiros e às companheiras
falecidos, que lutaram muito ao nosso lado. Quando me lembrava das
paralisações na Fernão Dias, estava vendo companheiros que hoje já
não estão entre nós, como o grande lutador da UTE e depois do
SIND-UTE no Sul de Minas, o companheiro Prof. Fabiano Viotti. Em
seu nome presto minha homenagem aos falecidos.

Finalmente, quero lembrar Paulo Freire, que afirmou: "Se a
educação sozinha não transforma a sociedade, sem a educação
tampouco a sociedade muda". Se queremos mudanças reais, a
educação tem de ser levada a sério. Continuemos com a mobilização,
companheiros e companheiras, continuemos a exercer a cidadania,
porque não basta falar aos nossos educandos, precisamos dar o
testemunho. Quando nos organizamos, não estamos só falando de
cidadania, mas testemunhando também. Um abraço a todos.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, companheiros da
educação aqui presentes, o momento é propício para uma reflexão
sobre o modelo de Estado que queremos para o nosso povo.
Sabemos da situação por que passam os servidores, os brasileiros e o
Brasil como um todo. E lógico que os responsáveis têm nome e
sobrenome. Infelizmente, são os nossos governantes que ditam o
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Estado que teremos e definem como o cidadão, os servidores
públicos e a iniciativa privada serão tratados. Temos de continuar
unidos não só nas questões relativas ao Governo de Minas, mas
também para impulsionar as mudanças tão necessárias em nível
federal que não ocorreram até agora. Isso é fundamental.

Antes da declaração de voto, quero justificar a ausência de dois
companheiros, os Deputados Weliton Prado e Adelmo Carneiro Leão,
que se encontram em uma missão e estão impedidos de estar aqui.
Mas existe um acordo para votarmos da maneira que a maioria da
Bancada do PT votou.

Depois de um ano e meio, o Governador envia o plano de carreira
dos servidores, mas não mandou uma peça importante, que é a tabela
de vencimentos. E nem sequer se comprometeu com esta Casa ou
com os servidores a definir quando ela virá. Isso é grave porque o
problema não diz respeito só aos servidores. Para provar que não é
demagogia, a nossa preocupação com a educação é tão grande, e o
descaso do Governador preocupa-nos tanto que, quando vamos para
o interior, percebemos que o salário do servidor reflete a realidade da
educação. Os prédios estão praticamente caindo sobre quem
trabalha, não há material didático, não existe merenda de boa
qualidade nem uniforme, todo o sistema está sucateado.

E claro que esse descaso se repete com o não-envio da tabela, que
é uma maneira de fazer com que o servidor público tenha uma
carreira da qual tire o seu sustento para poder trabalhar de maneira
correta, digna, isenta e prestar o melhor serviço à comunidade
mineira. Não adianta pensar que isso não é importante, porque é.
Vemos demora nessas ações em que o Estado tem de estar presente,
mas presenciamos ações rápidas quando se trata de valorizar a
iniciativa privada. São ações rápidas, injustas e que não são
corrigidas, como, por exemplo - já falei várias vezes nesta Casa e vou
repetir -, o que aconteceu no ano passado, quando o Governador, por
meio de um acordo com a MINASPETRO, revendedora de óleo diesel,
diminuiu de 18% para 12% o ICMS sobre a venda desse produto com
o argumento de que, de acordo com o contrato assinado, queria
aumentar a venda do produto e também a sua receita.

Seis meses depois, verificamos que nenhum emprego foi gerado;
nenhum posto reaberto, como combinado; o valor do óleo diesel não
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diminuiu; e o Estado deixou de arrecadar R$150.000.000,00, em
apenas seis meses, e esse valor poderia estar sendo usado com
salários para o servidor. Devemos entender isso. Não podemos
continuar convivendo com esse Governo neoliberal que desrespeita
tudo aquilo que o Estado deve promover a fim de conseguir um
mínimo de equilíbrio na sociedade. Não é só na educação que vemos
isso. Não é aplicado na saúde tudo o que é obrigatório. O que foi
investido nos primeiros três meses de Governo é apenas 3,3% do
orçamento anual, e esse valor deveria ficar em tomo de 33%. O
mesmo se vê nas estradas e na segurança pública. Em contrapartida,
o Estado gasta uma fortuna, talvez muito mais do que paga aos
funcionários da educação, para fazer propaganda enganosa e
mentirosa, dizendo que Minas Gerais está nos trilhos, que o Estado é
um exemplo e que aqui é um eldorado.

Não concordamos com isso, Sr. Presidente e demais companheiros.
Dentro do limite de uma minoria, continuaremos pressionando para
que o Poder Legislativo entre em cena e corrija as injustiças. E
fundamental, companheiros, a ação, a organização e a cobrança de
vocês, obedecendo, é lógico, gradativamente, ao diálogo e às
reuniões. Se necessário for, iremos para as ruas exigir que os nossos
direitos sejam respeitados.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, ouvimos a fala do Deputado Chico Simões sobre as
dificuldades do Governo Federal para avançar na geração de
emprego, nas reformas, no crescimento do País e em toda a
expectativa do povo brasileiro com o Governo Lula. Já se passou um
ano e meio e o próprio Partido dos Trabalhadores reconhece as
graves dificuldades, O José Dirceu teve boa-vontade, mas não deu
sorte na escolha do assessor direto Waldomiro Diniz, e o Ministro da
Saúde, muito bem intencionado, também não deu sorte ao escolher o
seu assessor principal. Percebemos que há uma grande dificuldade,
sem dúvida nenhuma, para se fazer o que quer. Sabemos que a
intenção do Presidente Lula é avançar e gerar emprego, mas ainda há
um índice de desemprego crescente e não desejado por ninguém,
nem pelo Partido dos Trabalhadores nem pela sociedade.

Há uma deformação do pacto federativo, que precisa ser corrigida
em determinado momento. Devemos rediscuti-lo e, se isso não
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ocorrer com seriedade; chegaremos à máxima popular que diz: "Em
casa que tem pouco pão, todos brigam e ninguém tem razão.". A
concentração excessiva dos recursos na União, que deixa os
municípios e os Estados em dificuldades, faz com que, sem dúvida
nenhuma, os administradores estaduais e municipais necessitem fazer
mágicas. O cobertor é curto, e as dificuldades não terminam com um
Governo e começam com outro. Aquele que assume o Governo, sem
dúvida nenhuma, recebe o passivo do anterior e precisa continuar o
processo.

Percebemos que o Governo de Minas, pela primeira vez na história,
está resgatando uma série de compromissos com o servidor público e
com o povo mineiro, coisa que não existia no passado.

Acabamos de aprovar o plano de cargos da educação. Os outros
planos de cargos estão em tramitação na Assembléia. Tão logo o
processo legislativo permita, votaremos esses planos. Sempre há o
desejo de querer o céu. Queremos todos os problemas resolvidos, só
que de maneira séria, serena e responsável. Há todo um processo
para se aprovar o plano de cargos, como foi feito hoje. Vamos
também aprovar a lei de remuneração. Aí sim, definitivamente, tão
logo aprovemos toda essa seqüência de projetos que estão em
tramitação nesta Casa, daremos ao servidor público do Estado a
tranqüilidade que ele precisa. Mais do que isso, a previsibilidade. No
passado, existia insegurança total. No Governo anterior, esta Casa
concedeu lei delegada, e não se resolveram os problemas; pelo
contrário, aprofundaram-se as distorções salariais.

Houve um avanço, e vamos continuar avançando, apesar daqueles
que querem apenas tumultuar. Queremos, de maneira séria, dar ao
povo mineiro aquilo que ele precisa, anseia e tem direito. E o povo de
Minas tem reconhecido isso, apesar de a Oposição perdida por aí
estar insatisfeita muito mais consigo mesma do que com o próprio
Governo. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Deputadas, trabalhadores da rede estadual de educação. Em primeiro
lugar, o Deputado que me antecedeu vem tratar de questões
relacionadas ao Governo Lula, que considero pertinentes; devem ser
objeto de discussão, mas hoje estamos aqui em declaração de voto
sobre uma emenda muito especifica, que estipulava o prazo de 30
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dias para o envio da tabela remuneratória. Não adianta desviar
dessa questão. Acho que foi um grande avanço quando, no ano
passado, esta Casa discutiu os projetos de reforma administrativa.

Registro que a mobilização dos trabalhadores da rede estadual
naquele momento foi fundamental, criando condições para a inclusão
de uma emenda do Bloco PT-PCdoB que exigia a apresentação dos
planos de carreira do Estado em um determinado prazo. Se não fosse
àquela mobilização, talvez não tivessem obtido esse êxito na
Assembléia.

Aliás, em Belo Horizonte, no primeiro Governo do PT, educação e
saúde já contavam com seus planos de carreira votados,
apresentados na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Registramos aqui, como já fizeram os demais Deputados e
Deputadas do Bloco PT-PCdoB, a importância de continuarmos
mobilizados, para agilizar o envio dessa tabela remuneratória
fundamental. O plano não pode ser uma peça decorativa; tem de se
concretizar em estímulo objetivo para os trabalhadores da rede
estadual de educação. Esse estímulo é peça fundamental para
garantir a boa qualidade das políticas públicas do Estado, que viveu
nos últimos 25 anos um desinvestimento.

Para recuperar o tempo perdido e ter uma estratégia adequada de
desenvolvimento econômico com distribuição de renda, é fundamental
que haja políticas públicas de qualidade e inclusivas, com forte
participação do Estado, principalmente na valorização adequada dos
seus servidores.

Como integrante do Bloco PT-PCdoB, quero dizer que não podemos
estar em total alegria, em função da rejeição da Emenda n° 17, mas
queremos registrar que estamos em um processo de luta. O Deputado
Laudelino Augusto, oportunamente, registrou, com muita emoção, que
no ano passado, com a participação de muitos que já não estão entre
nós, tivemos um avanço com a obrigatoriedade da remessa dos
planos de carreira, entre os quais o que hoje aprovamos. Mas temos
de intensificar a luta para que o plano de carreira não fique só no
papel e seja, de fato, um elemento de melhoria da política pública na
área educacional de Minas Gerais.

Por fim, quero registrar, para conhecimento dos trabalhadores da
rede estadual que nos acompanham e de todos os telespectadores da
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TV Assembléia, que o Estado de Minas Gerais deve reconhecer a
luta da rede estadual de educação. Que reconheça o trabalho da UTE,
hoje Sind-UTE. Se este Estado tem hoje o primeiro plano de carreira
aprovado, é porque houve luta, organização e mobilização. E é essa
mobilização que vai garantir, no plano estadual, uma boa política
pública de educação para os mineiros e mineiras. Obrigado.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, demais
Deputados, colegas do Sind-UTE, estamos vivendo um processo
democrático com a participação das pessoas da área da educação. A
democracia não dá saltos nem aparece pronta da noite para o dia.
Podemos avaliar o tempo cronológica ou historicamente.

Quando avaliamos nossa conquistas pelo tempo cronológico, vemos
que elas não acontecem, haja vista que a educação passou anos e
anos sentindo o efeito das frases ideológicas que colocavam
professores e alunos na submissão. Com o objetivo apenas de
enganar, tínhamos frases como ser professor é ser sacerdote, ser
professor é se consumir, iluminando, ser professora ou professor é ser
outra mãe ou outro pai. São frases enganosas, para dominar o
professorado e os que trabalham na área da educação. Para
afugentar os que ousavam pensar diferente e reclamavam dos baixos
salários, a conversa era a seguinte: nós, educadores, não devemos e
não podemos ser mercenários; trabalhamos por ideal". Trabalhar por
ideal significa receber medalha e ir enchendo a face de cansaço e
rugas, e nada mais.

Os tempos começaram a mudar a partir de 1979, quando houve a
mais famosa greve da história da educação. Nós, que já estávamos
na sala de aula, começamos a descobrir, então, que esse tempo
histórico dependia de nosso esforço. Esse tempo que não ficava à
mercê do movimento de rotação e translação, mas dependia da nossa
luta e do nosso esforço para avançar. Essa greve marcou história e
nela se fizeram as primeiras reivindicações sérias do magistério, como
a eleição para Diretores. Realmente, até então era uma lástima, pois
os Diretores de escola dependiam da indicação dos Deputados,
políticos e coronéis de cada cidade.

Foi iniciada uma luta que durou anos. Ao chegarmos a esta Casa,
em 1989, dez anos depois, alguns Deputados ocupavam a tribuna
para dizer que, se eleições para Diretoras acontecessem, a política
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entraria nas escolas, como se ali não estivesse presente pela
manipulação que era feita.

Depois, a luta prosseguiu com tantas outras greves que se
multiplicaram. Nossas reivindicações foram sendo alcançadas, como
reciclagem para os professores, melhores condições de trabalho - que
ainda não são as ideais - e o famoso plano de carreira. Não podemos
festejar muito. Celebramos nossas pequenas vitórias, que nos dão
ânimo para continuar a lutar.

A nossa pequena vitória de hoje nesta Casa foi a aprovação do
plano de carreira. Mas nossa peleja não termina aqui, porque o plano
de carreira sem a tabela salarial é pura enganação. A promoção não
significa apenas "status", passar da letra "a" para a "b", ou de
professor P1 para professor P2. Significa profissionalização, que
representa melhores condições salariais. Por isso, companheiras e
companheiros do Sind-UTE, a nossa luta jamais terminará, porque
democracia é valor absoluto é muitas conquistas ainda estão por vir.

Saindo daqui, vamos lutar para que o piso salarial seja estabelecido.
Esperamos conseguir mais essa vitória no menor tempo possível,
dependendo da nossa luta, da nossa história. Avançaremos no tempo
histórico. Parabéns, Sind-UTE. Parabéns, professores. Parabéns a
todos que entendem o que significa lutar para conseguir seus direitos.
Muito obrigada.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, não há como fazer
um balanço de toda essa história de luta do professorado, das
lideranças políticas e da comunidade, para que haja valorização maior
do professor e a construção de uma sociedade mais justa. Como
temos apenas 5 minutos para fazer esse balanço, omitiremos muitos
fatos e incorreremos no risco de ser injustos.

Esse momento é de vitória da democracia, da educação, que inclui,
como seus principais expoentes, seus profissionais, ou seja, os
professores e os demais servidores. No entanto, vai além, porque
alcança todo o povo mineiro. Essa vitória é do povo mineiro. Aquele
que se julga responsável por vitórias ou acusa alguém por algo que
ainda não se conseguiu está tentando iludir as pessoas. Precisamos
ser tolerantes com aqueles que às vezes tentam utilizar um momento
histórico como este para se fortalecer em alguma instituição, dizendo
aos professores: fomos nós que conseguimos, foi o nosso partido, o
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nosso sindicato ou este Deputado. Mas foi a sociedade mineira.

Foram os professores, os pais e alunos que lutaram durante muitos
anos por valorização maior da educação e, especialmente, o
Governador Aécio Neves.

Fico feliz com o entusiasmo dos profissionais da área da educação.
E preciso que estejam entusiasmados, porque ainda temos muito por
que lutar. Mas devemos ter a clareza de que a luta não se faz com
esse radicalismo intransigente e irresponsável de pegar um momento
histórico como este e querer fazer dele demagogia e brigas
partidárias.

E curioso, porque vi, recentemente, cartazes no Senado criticando o
Governo Municipal de Belo Horizonte e o Governo Federal do Lula.
Agora, o Governo Aécio Neves manda o plano de carreira, que foi
objeto de luta de muitos anos, este é aprovado, e vem o Sind-UTE
protestar. O Sind-UTE está querendo dizer que tudo que alguma
autoridade pública fizer não vale, só valem os votos contra. A turma
que votar contra, mesmo sendo derrotada, sai como heroína. Não vou
me intimidar com isso, porque fiz o compromisso de que trabalharia
nesta Casa de acordo com minha consciência. Quero dizer, alto e
bom som, que também trabalhei com agilidade e com o ouvido atento
aos profissionais da educação. A Comissão de Administração Pública
recebeu o projeto de lei em 1° turno e, em cinco dias, aprovou-o,
atendendo à reivindicação da categoria, que queria a aprovação
rápida para poder discutir a tabela. Cumprimos o nosso papel
aprovando o projeto rapidamente, num processo que foi discutido com
a comunidade e tivemos a alegria de ver, hoje, o projeto aprovado.

Sr. Presidente, o Governador Aécio Neves mostra que é possível
cumprir os compromissos de campanha com seriedade,
responsabilidade e tolerância com aqueles que querem fazer
proselitismo, críticas e que agem com radicalismo. Esse plano de
carreira é uma conquista dos professores, da comunidade
educacional. Parabenizamos o Governador Aécio Neves e os
Deputados desta Casa, que aprovaram esse projeto logo no início
deste ano, para que, no segundo semestre, possamos discutir a
tabela e ter uma melhoria salarial. Votamos "sim" e estamos felizes
em ter aprovado esse plano de carreira para os profissionais da
educação.

MAIS
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, é preciso

compreender o que votamos e o que falta votar. Se fizermos isso,
veremos o que os professores estão reivindicando. E claro que
aprovar o plano de carreira foi importante, mas é preciso termos a
consciência de que o plano de carreira não começa, de fato, enquanto
não houver o piso salarial existente na tabela. Não há como fazer a
progressão nem a promoção, se não existe a tabela. Tentamos
estabelecer um prazo de 30 dias. Pode parecer pouco, mas não é
pouco para quem luta para ter um piso salarial desde 1979. O
Governo poderia ter feito uma contraproposta, mas não quis
estabelecer em lei e nem para o sindicato o prazo de envio da tabela.
Isso gera dúvidas. Quer o Governo, de fato, uma tabela? Se quer,
qual prazo estabelece? Os Deputados deveriam refletir, em vez de
reclamar que os professores estão reivindicando, pois eles estão
reivindicando corretamente. O Governo Aécio Neves foi obrigado a
estabelecer um prazo para as Polícias Militar e Civil e para o Corpo de
Bombeiros. Diz que até o dia 3 de junho dá o índice de aumento
salarial. Se é justo esse aumento para a polícia, não é justo para os
professores? A reclamação que está sendo feita pelos professores no
estabelecimento da tabela é justa, e queríamos que a base do
Governo compreendesse isso. Ela vai acabar compreendendo por
bem ou por mal, porque os professores já demonstraram muita
disposição de luta. Aos Deputados que quiseram fazer confusão,
colocando o Governo do Estado como se fosse do Lula, faço um
desafio. O Governo Lula abriu concurso para 40 mil funcionários
públicos, no que foi criticado pelo Fernando Henrique, que disse que o
Estado estaria sendo inchado. Neoliberal gosta de Estado pequeno.

O Presidente Lula, por meio do Ministério do Planejamento, deu um
aumento para todas as categorias de trabalhadores. Embora não seja
suficiente para recompor as perdas oriundas do Governo do Sr.
Fernando Henrique, foi superior à inflação. No entanto, o Governo
Aécio Neves não deu aumento nenhum até agora. Isso é fato, isso é
verdade.

A Deputada Marília Campos - Existe uma enorme propaganda deste
Governo acerca do equilíbrio das contas do Estado. No entanto, esse
equilíbrio tem sido feito à custa de muito sacrifício dos servidores
públicos estaduais.
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Então, não podemos estabelecer aqui uma polêmica a favor ou

contra o plano de cargos e salários. Nós, do PT, sempre defendemos
que os servidores públicos tivessem uma boa estrutura de plano de
carreira e de cargos e salários, vinculada a uma tabela salarial.

Os trabalhadores estão cansados. O Governo, apesar de defender
uma boa saúde e educação para a população, não materializa isso.
Não há investimentos para a saúde, para a educação e para os
servidores públicos.

Então, Sr. Presidente, enviar essa proposta de cargos e salários
sem vinculação à tabela salarial é fazer demagogia com a educação
pública. Obrigada.

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

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

ATA DA 27 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S a LEGISLATURA, EM 26/5/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - ia Ata - 20 Parte

(Ordem do Dia): ? Fase : Palavras do Sr. Presidente - 2a Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum para
votação de propostas de emenda à Constituição - Discussão, em 20
turno, do Projeto de Lei Complementar n° 50/2004; apresentação da
Subemenda n° i à Emenda n° 4; encerramento da discussão;
inexistência de quórum para votação de projetos de lei complementar
- Discussão, em 2 0 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 521 e 735/2003;

aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 922/2003;
aprovação na forma do vencido em i° turno - Discussão, em 2 0 turno,
dos Projetos de Lei n

os 1.199, 1.222 e 1.238/2003; aprovação -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz
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Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira
- Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - José Henrique - 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 - Rogério Correia - Sebastião
Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 2Ohllmin, a lista de

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

1° Parte
Ata

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

2a Parte (Ordem do Dia)
Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a apreciação de
pareceres e requerimentos.

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

presente reunião os Requerimentos n°s 2.497 a 2.499, 2.511 e
2.52812004; a indicação 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; e os Projetos de Lei n°s
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360, 431, 438, 743, 919, 961, 1.126 e 1.312/2003; 1.395 e
1.396/2004, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite; e o Projeto de Lei n° 1.294/2003, apreciado na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã. Informa, ainda, que fez
retirar da pauta da presente reunião os Projetos de Lei n

o
s 1.201/2003

e 1.466/2004, por não preencherem os pressupostos processuais para
sua apreciação.

2a Fase
O Sr. Presidente - Não havendo outras matérias a serem apreciadas

nesta 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 - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum para votação de propostas de emenda à Constituição, mas
que o há para apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 50/2004,
do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que dispõe sobre a
elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°5 1 a 9, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°4 AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 50/2004
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 - No caso de republicação de 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.".
Sala das Reuniões, de de 2004.
Fábio Avelar
Justificação: A emenda apresentada visa alterar a redação do
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parágrafo único do art. 13, de modo a substituir a expressão "na
publicação da lei alterada" por "no caso de republicação de lei
alterada", de modo a evitar a interpretação equivocada de que toda lei
alterada deve ser, necessariamente, republicada.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma
subemenda do Deputado Fábio Avelar à Emenda n° 4, que recebeu o
n°1, e que, nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, será
submetida a votação independentemente de parecer. A Presidência
verifica, de plano, que, nos termos da Decisão Normativa da
Presidência n° 7, não há número regimental para votação de projeto
de lei complementar, mas que há para apreciação das demais
matérias constantes na pauta.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 521/2003, do Deputado
Luiz Fernando Faria, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o
imóvel que especifica ao Município de Barroso. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 73512003, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Cabo Verde o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 922/2003, do Deputado
George Hilton, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Governador Valadares o imóvel que menciona. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20
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turno, o Projeto de Lei n° 922/2003 na forma do vencido em 1°
turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.199/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Belo Horizonte os imóveis que especifica. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.222/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Grupiara o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.238/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar a Maria
Helena Pinto Lima da Silva e outros o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Encerramento
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum para votação de

proposta de emenda à Constituição e para projeto de lei
complementar, a Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais de amanhã,
dia 27, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais 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 ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 25/5/2004

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva e a Deputada Jõ
Moraes. 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 debater a falta de provimento do cargo de
magistrado nas comarcas mineiras e as conseqüências desse fato
para a distribuição da Justiça para a população, bem como a estrutura
do Poder Judiciário no Estado, suas limitações estruturais e
orçamentárias e a legislação constitucional e complementar sobre a
matéria e comunica o recebimento de ofício da Sra. Sandra
Bittencourt, do Sind-UTE, publicado em 20/5/2004. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão
sobre o assunto citado. Registra-se a presença dos Srs.
Desembargador Tibagy Sales, representando o Presidente do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, Juiz Carlos Augusto de Barros
Levenhagen, Presidente da Associação dos Magistrados de Minas
Gerais e Glauco David de Oliveira Souza, Presidente da Associação
dos Defensores Públicos de Minas Gerais e Conselheiro da OAB,
representando o Presidente desta entidade, os quais são convidados
a tomar assento à mesa. Em seguida, passa-se às considerações
iniciais dos autores dos requerimentos que deram origem a este
debate Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Domingos Sávio. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas da reunião. Ao final, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e convidados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária no dia 26/5/2004, às
15h30min, com a finalidade de se apreciar a matéria constante na
pauta, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Jô Moraes - Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo

Quintão.
ATA DA 18 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DEFESA
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DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE E DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 27/8/2003
As 10h115min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas, Antônio Júlio e Maria Tereza Lara,
membros da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte;
Adalclever Lopes, Laudelino Augusto e Vanessa Lucas (substituindo
este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Lúcia
Pacífico, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida
por se tratar da primeira reunião conjunta das Comissões. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, com diversos
convidados, o Projeto de Lei n° 712/2003, de autoria do Deputado
Leonardo Moreira, que dá nova redação ao art. 20 da Lei n° 10.453,
de 22/1/91, e apreciar proposições da Comissão. Registra-se a
presença dos Srs. João Afonso Baeta da Costa Machado, Chefe de
Gabinete do Diretor-Geral do DER-MG, e Luiz Otávio Mota Valadares,
Diretor de Transporte Metropolitano do DER-MG; Luiz Carlos Gontijo,
Diretor Financeiro do Sindicato das Empresas de Transportes de
Passageiros do Estado de Minas Gerais - SINDPAS -; Marcial Vieira
de Souza, Promotor de Justiça do Ministério Público, representando o
Secretário Executivo do PROCON Estadual; e Maria do Céu Paixão
Kupidlowski, Presidente do Movimento das Donas de Casa e
Consumidores de Minas Gerais - MDC -, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Laudelino Augusto, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições e transfere a direção
dos trabalhos ao Deputado Adalclever Lopes. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara em que
solicita seja pedido ao Diretor-Geral do DER-MG informar sobre os
contratos de concessão vencidos e que necessitam de nova licitação
e sobre como são feitas a publicidade das novas licitações ou das
prorrogações de contratos e a integração dos trabalhos do DER-MG e
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da BHTRANS, com relação ao transporte público coletivo; e em que
solicita ao Presidente da Fundação João Pinheiro para que seja
apressada a pesquisa de origem e destino da Região Metropolitana
com vistas ao início das licitações dos transportes coletivos. 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.

Célio Moreira, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Laudelino Augusto
- Chico Rafael - Antônio Júlio.
ATA DA 11  REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA T SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 18/5/2004
As 1 4h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, André Quintão e a Deputada Marília Campos,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado André Quintão,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr.
Cristiano Batista Neto, Presidente do Instituto Helena Antipoff e da
APAE de Divinópolis, encaminhando relatórios das atividades dessas
instituições desenvolvidas em 2003. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 1.524 e

1.569/2004 (Deputado Elmiro Nascimento); 1.568/2004 (Deputada
Marília Campos); e avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n°
1.540/2004. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os
pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, dos Projetos de Lei nos
321/2003 na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado Alberto
Bejani); e 953/2003 (relatora: Deputada Marília Campos). Os
pareceres sobre os Projetos de Lei n os 1.357 e 1.431/2004, no 1°
turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo
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regimental pelos respectivos relatores, Deputado André Quintão e
Deputada Marília Campos, 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 Projetos de Lei n°5
1.374, 1.417, 1.453/2004, 1.46312004, este com a Emenda n°1
(relator: Deputado Elmiro Nascimento): 1.46212004 (relator: Deputado
Alencar da Silveira Jr.): 1.44912004 (relator: Deputado André Quintão),
que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,
são aprovados os Requerimentos n os 2.831 e 2.845/2004. 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, 25 de maio de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - André Quintão - Marília Campos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°261/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição em tela tem por
escopo seja dada a denominação de Rodovia Tércio Wanderley à
estrada estadual que liga a sede do Município de União de Minas ao
entroncamento com a Rodovia MG-497.

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, nos termos do art. 103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A indicação do nome de Tércio Wanderley para denominar bem

público é justa e oportuna homenagem a quem decisivamente se
empenhou em promover o desenvolvimento nos Municípios de União
de Minas e Iturama e na região.

Destaque no cenário nacional, foi sinônimo de sucesso entre os
usineiros da região, pela competência e pelo dinamismo com que
comandava seu grupo empresarial.
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Empreendedor com natural tendência à liderança, ele passou a

seus sucessores sua mensagem de otimismo e dedicação à
comunidade, prova disso é seu neto, que, em nome da Usina
Coruripe, em parceria com o Governo do Estado, destinou recursos
para a construção da estrada que se pretende denominar.

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

261/2003, em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1° de junho de 2004.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.525/2004

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos
Produtores Rurais de Tábua e Vaquejada, com sede no Município de
lbiracatu.

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 mencionada é uma sociedade civil, beneficente, sem fins

lucrativos e presta assistência social a pessoas carentes.
Fundada em 1996, ela vem trabalhando no aprimoramento das

relações sociais, tendo como objetivo a consolidação do modelo
associativista. Fortalece a organização econômica de seus
associados, procurando implantar formas de cooperação na produção
e comercialização dos pequenos produtores rurais. Também coordena
ações que visam à preservação ambiental.

Por tudo isso, a Associação é merecedora do título de utilidade
pública.

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

1.525/2004 em turno único.
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Sala das Comissões, 1° de junho de 2004.
Luiz Humberto Carneiro, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.16612003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em

epígrafe estabelece critérios para distribuição dos recursos estaduais
destinados ao transporte escolar e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que perdeu prazo para emitir o seu parecer.

Em seguida, a requerimento da autora, o projeto foi enviado à
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que opinou pela
aprovação da proposição na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento estabelece critérios para a distribuição

dos recursos estaduais próprios ou recebidos em transferência da
União destinados ao transporte escolar.

A apresentação da proposição em exame 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 20/12/96, Lei de Diretrizes e
Bases, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e
dá outras providências. Consoante essa lei, os Estados e municípios
devem assumir o transporte escolar dos alunos das respectivas redes
de ensino.

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, após
minucioso exame do projeto em pauta, afirmou que, depois de sua
apresentação, foram realizadas alterações das normas federais, por
meio da Lei Federal n° 10.832, de 2003, e pela Medida Provisória n°
173, de 16/3/2004. Além do mais, não há que se falar em disposição
de critérios para distribuição de recursos de origem federal, pois estes
lá se encontram estabelecidos.

Atesta essa comissão que, até a edição da Lei Federal n° 10.832, de
2003, o transporte escolar dos alunos da rede estadual era realizado
em cooperação com os municípios, em convênios formalizados com
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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 advindos da Quota Estadual do Salário-Educação - QESE.

A referida norma federal, além de estabelecer a retenção de 10% do
salário-educação para a União, dispõe que as quotas estadual e
municipal do salário-educação passe 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. A Medida Provisória n° 173, de 16/3/2004, amenizou essa
situação e destinou recursos para a educação e o transporte escolar.
Em relação a este último, foi instituído o Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar - PNATE -, executado pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

O PNATE tem por finalidade oferecer transporte escolar aos alunos
das escolas públicas de Ensino Fundamental residentes em área
rural, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Conforme a medida
provisória, o FNDE repassará diretamente ao município a parcela de
recursos que lhe corresponde, quando este, através de acordo com o
Estado, realizar o transporte escolar dos alunos matriculados nos
estabelecimentos estaduais de ensino, localizados na respectiva área
de circunscrição. Cabe ao Conselho Deliberativo do FNDE
acompanhar, realizar o controle social e divulgar, a cada exercício
financeiro, a forma de cálculo, o valor repassado aos Estados, ao
Distrito Federal e aos municípios, bem como definir a prioridade dos
repasses e as orientações e instruções necessárias à execução do
PNATE.

Em face da argumentação externada, a Comissão de Educação
apresentou o Substitutivo n° 1, objetivando explicitar a aplicação dos
recursos, de modo a facilitar a ação fiscalizadora a ser exercida por
este Poder.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposição não
apresenta qualquer impacto, porquanto já existe dotação orçamentária
para a consecução da medida proposta no Substitutivo n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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1.166/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

Sala das Comissões, 1° de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Chico Simões - Sebastião

Helvécio - José Henrique - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.201/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Manha Campos, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de
Minas Gerais - Micro Geraes.

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

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende a consolidação da 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.

Propõe modificações importantes na sistemática de tributação desse
segmento econômico, tendo como principal objetivo a correção de
distorções geradas pela exigência da obrigação decorrente do
diferencial de alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
nas compras interestaduais, introduzida pela Lei n° 13.437, de 1999, e
mantida na legislação atual.

Anexado ao projeto em tela, o Projeto de Lei n° 1.480/2004, do
Governador do Estado, dispõe sobre a criação do programa Simples
Minas, que estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos
campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento
empresarial, ao segmento de pequenos negócios do Estado.

As medidas propostas pelo projeto têm como eixo principal a
simplificação dos processos de inscrição, escrituração fiscal e
apuração do ICMS, bem como a formalização das atividades
exercidas pelas pessoas físicas que industrializam ou comercializam
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mercadorias e que, atualmente, se encontram à margem do sistema
econômico, atuando na informalidade. Nesse sentido, a proposição
traz algumas inovações importantes, tais como a isenção do
pagamento do imposto da parcela da receita Líquida Tributável
Mensal até o valor de R$5.000,00 do contribuinte optante, e o
enquadramento de todas as empresas regulamente constituídas, com
receita bruta anual de até R$1.959.900,00, das pessoas físicas sem
estabelecimento físico ou ocupantes de área pública, com receita
bruta anual de até R$60.000,00, e das cooperativas de produtores
artesanais, de feirantes e ambulantes, de pequenos comerciantes e
de pequenos produtores de agricultura familiar, com receita bruta
anual de até R$244.900,00. Essa medida possibilita a formalização de
inúmeras atividades que, atualmente, são exercidas na informalidade.

Não foram apresentadas emendas em 1° turno, sendo a proposição
aprovada na forma do Substitutivo n° 2, apresentado pela Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O Substitutivo n° 2 propõe algumas alterações que, no nosso
entendimento, aprimoram o projeto. As principais delas são a exclusão
dos benefícios de estímulo ao emprego, à capacitação gerencial e
profissional e ao investimento em novas tecnologias, propostas no
Substitutivo n° 1, devido ao impacto financeiro e orçamentário das
medidas, e a inclusão das associações de produtores artesanais, de
comerciantes ambulantes e de pequenos produtores da agricultura
familiar ou garimpeiros, como beneficiários da lei, não prevista no
projeto original.

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

1.201/2003 no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 1° de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião

Helvécio - Mauro Lobo - Chico Simões.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.201/2003

Estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos campos
administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento empresarial
à microempresa, à empresa de pequeno porte e ao empreendedor
autônomo - Simples Minas - e dá outras providências.
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Seção 1

Disposições Preliminares
Art. 1 0 - Esta lei estabelece tratamento diferenciado e simplificado

nos campos administrativo, tributário, crediticio e de desenvolvimento
empresarial à microempresa, à empresa de pequeno porte e ao
empreendedor autônomo - Simples Minas -, conforme o disposto no
art. 179 da Constituição da República e nos % 1° e 20 do art. 233 da
Constituição do Estado.

§ 1° - O regime previsto nesta lei será adotado opcionalmente pelo
contribuinte em substituição ao sistema normal de apuração do ICMS.

§ 21 - Exercida a opção prevista no parágrafo anterior, o regime
adotado será aplicado a todos os estabelecimentos do mesmo
contribuinte, vedada a alteração antes do término do exercício,
ressalvadas as hipóteses de desenquadramento previstas no art. 24
desta lei.

Seção II
Da Definição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e

Empreendedor Autônomo
Art. 20 - Para os efeitos desta lei:

- microempresa é a pessoa jurídica regularmente constituída e a
esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS, inclusive as
cooperativas de que trata o art. 17 desta lei, com receita bruta anual,
real ou presumida, conforme o caso, de até R$244.900,00 (duzentos e
quarenta e quatro mil e novecentos reais);

II - empresa de pequeno porte é a pessoa jurídica regularmente
constituída e a esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes do
ICMS, com receita bruta anual, real ou presumida, conforme o caso,
superior a R$244.900,01 (duzentos e quarenta e quatro mil e
novecentos reais e um centavo) e igual ou inferior a R$1.959.900,00
(um milhão novecentos e cinqüenta e nove mil e novecentos reais);

III - empreendedor autônomo é a pessoa física a esse título inscrita
no Cadastro de Contribuintes do ICMS na forma prevista em
regulamento, que promova operações relativas à circulação de
mercadorias, com receita bruta anual acumulada igual ou inferior a
R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Parágrafo único - A existência de mais de um estabelecimento
dentro do Estado não descaracteriza a empresa optante, desde que a
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soma da receita bruta de todos os estabelecimentos da empresa,
apurada na forma desta lei, não exceda os limites fixados no inciso II
do "caput" deste artigo e que suas atividades, consideradas em
conjunto, enquadrem-se no disposto nesta lei.

Seção III
Da Apuração da Receita Bruta Anual

Art. 30 - Para efeito de apuração da receita bruta anual, será
considerado o período compreendido entre 1 0 de janeiro e 31 de
dezembro.

§ 1 0 - Verificado o início ou o encerramento da atividade no decorrer
do período a que se refere o "caput" deste artigo, a receita bruta será
apurada proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento.

§ 20 - A apuração proporcional da receita bruta não se aplica à
empresa que exerça atividade tipicamente transitória, devidamente
comprovada nos documentos fiscais e nos de sua constituição.

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

§ 1° - O disposto neste artigo aplica-se também à cooperativa de
pequenos comerciantes prevista no inciso II do art. 17 desta lei.

§ 2° - Não serão considerados, para efeito de apuração da receita
bruta anual presumida da empresa comercial optante e na forma
prevista em regulamento, os valores correspondentes:

- à entrada de mercadoria recebida em devolução;
II - à entrada de mercadoria recebida em transferência de outro

estabelecimento da mesma empresa situado no Estado;
III - à operação interna decorrente de recebimentos para depósito,

armazenagem, demonstração ou conserto;
IV - à entrada de mercadoria não destinada à comercialização.
Art. 50 - A apuração da receita bruta real da empresa industrial

optante, das prestadoras de serviço de transporte ou de comunicação
e das cooperativas previstas nos inciso 1 e III do art. 17 desta lei será
feita acumulando-se, mensalmente, o valor total das operações ou
prestações realizadas.

§ 1° - Não serão considerados, na forma prevista em regulamento,
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para efeito de apuração da receita bruta anual da empresa
industrial, os valores correspondentes:

- à operação de devolução de mercadoria para a origem;
II - à transferência de mercadoria para outro estabelecimento da

mesma empresa situado no Estado;
III - à venda cancelada:
IV - ao desconto incondicional concedido;
V - à operação interna decorrente de remessa para depósito,

armazenagem, demonstração, feira ou exposição, industrialização ou
conserto;

VI - a outras saídas que não constituam receita operacional.
§ 20 - Quando se tratar de estabelecimento industrial ou prestador de

serviço de transporte ou de comunicação, a forma de apuração da
receita bruta prevista neste artigo alcança todos os estabelecimentos
da mesma empresa, inclusive o estabelecimento comercial, se for o
caso.

Art. 60 - A empresa industrial poderá optar pela apuração
simplificada da receita bruta presumida nos termos do ad. 4 0 desta lei
em substituição à apuração de que trata o artigo anterior, utilizando a
margem de agregação industrial a ser estabelecida pelo Poder
Executivo, relativa a cada setor de atividade econômica.

Parágrafo único - Exercida a opção de que trata este artigo, o
regime adotado será aplicado a todos os estabelecimentos do mesmo
contribuinte, a partir do primeiro mês subseqüente ao da opção,
vedada a sua alteração antes do término do exercício.

Seção IV
Do Enquadramento e do Reenquadramento

Subseção 1
Do Enquadramento

Art. 70 - O enquadramento da empresa optante será efetuado na
forma definida em regulamento, observado o disposto no ad. 10.

§ 1 0 - Quando se tratar de enquadramento de empresa a que se
refere o inciso 1 do § l' do art. 13, inclusive a cooperativa de que trata
o inciso II do art. 17, o contribuinte deverá inventariar as mercadorias
que foram adquiridas nos últimos noventa dias e existentes em
estoque, no último dia do mês em que ocorrer o pedido de
enquadramento, para efeito de recolhimento do imposto devido na
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forma prevista no art. 13, observados a forma e o prazo previstos
em regulamento.

§ 2° - Para a empresa em início de atividade, o regime previsto nesta
lei aplica-se a partir do enquadramento e, para a empresa já
constituída, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
enquadramento.

Subseção II
Do Reenquadramento

Art. 80 - O reenquadramento da empresa optante que tenha sido
desenquadrada na forma prevista no art. 24 poderá ser autorizado por
mais uma única vez, a partir do segundo exercício seguinte ao do
desenquadramento.

Art. 9° - O reenquadramento será requerido na forma, prazo e
condições previstos em regulamento.

Seção V
Das Vedações

Art. 10- Exclui-se do regime previsto nesta lei a empresa:
- que participe ou cujo titular ou sócio participe com mais de 10%

(dez por cento) do capital de outra empresa, salvo se a receita bruta
anual global das empresas interligadas se situar dentro dos limites
fixados no inciso II do "caput" do art. 2 0 desta lei;

II - que tenha sido desmembrada ou resulte do desmembramento de
outra empresa ou da transmutação de qualquer de seus
estabelecimentos em empresa autônoma, salvo se o fato tiver ocorrido
até 31 de dezembro de 2003;

III - que possua filial ou empresa interligada situada fora do Estado;
IV - de transporte que, mediante contrato, preste serviço para outra

empresa transportadora;
V - que tenha débito inscrito em dívida ativa, em seu nome ou em

nome do seu titular ou representante legal, ressalvada a hipótese do
crédito tributário em fase de parcelamento, desde que adimplente o
contribuinte, ou objeto de discussão judicial, garantido por depósito ou
penhora;

VI - que seja gerida por procurador;
VII - cujo administrador não-sócio seja, também, administrador de

outra empresa, salvo se a receita bruta anual global das empresas
administradas se situar dentro dos limites fixados no inciso II do
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"caput" do art. 20 desta lei.
§ 1° - O disposto no inciso 1 deste artigo não se aplica à participação

da empresa optante em centrais de compras, em bolsas de
subcontratação ou em consórcio de exportação ou de venda no
mercado interno.

§ 20 - A vedação a que se refere o inciso II deste artigo não se aplica
a sucursal que seja vendida e, em razão disso, sofra mudança na sua
razão social, mesmo que continue com marca sob a forma de
franquia.

§ 30 - O disposto no artigo anterior aplica-se, no que couber, à
cooperativa e ao cooperado de que trata o art. 17.

Seção VI
Do Tratamento Tributário Fiscal

Subseção 1
Do Tratamento Tributário Aplicável à Empresa Optante

Art. 11 - A empresa optante fica sujeita ao pagamento mensal do
ICMS, correspondente à soma dos valores obtidos na forma prevista
nos arts. 12 e 13.

§ 1° - O valor a recolher será obtido deduzindo-se do valor apurado
na forma do "caput" deste artigo os abatimentos previstos na Seção
IX, observado o disposto no art. 25.

§ 20 - O disposto neste artigo não exclui a empresa optante da
obrigatoriedade de recolhimento do imposto, nas hipóteses previstas
noart. 15.

§ 30 - O valor do imposto a recolher, quando inferior a R$30,00
(trinta reais), será acumulado mensalmente até perfazer este valor.

Art. 12 - A empresa optante aplicará sobre o valor das entradas do
período a alíquota interna constante no inciso 1 do art. 12 da Lei n°
6.763, de 26 de dezembro de 1975, prevista para a mercadoria ou
serviço.

§ 1 0 - Do valor apurado na forma do "caput" deste artigo, será
abatido o valor do imposto correspondente à alíquota interna ou
interestadual, conforme a origem, relativo às mercadorias adquiridas e
aos serviços utilizados no período.

§ 21 - Serão excluídos da apuração prevista neste artigo somente os
valores correspondentes a:

- entradas de mercadorias recebidas em devolução ou de
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mercadorias recebidas em transferência de outro estabelecimento
da mesma empresa situado no Estado;

II - operações internas decorrentes de recebimento para depósito,
armazenagem, demonstração, industrialização ou conserto;

III - entradas de mercadorias com isenção, imunidade, suspensão ou
sujeitas ao regime de substituição tributária;

IV - entradas de mercadorias em retorno de venda fora do
estabelecimento.

§ 3° - Nos casos em que a alíquota interna efetiva, de venda a
consumidor final, for igual à alíquota interestadual, não haverá valor
remanescente a ser recolhido na forma deste artigo.

§ 4° - Para o valor do imposto a ser abatido conforme indicado no §
1° deste artigo, não será considerado aquele que, ainda que
destacado em documento fiscal, corresponder à vantagem econômica
decorrente de concessão de incentivo ou benefício fiscal em
desacordo com o disposto na Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro
de 1975.

Art. 13 - Sobre a receita líquida tributável mensal auferida pelo
contribuinte e apurada na forma do § 1° deste artigo, serão aplicados
os seguintes percentuais:

- a parcela até R$5.000,00 (cinco mil reais) da Receita Líquida
Tributável Mensal da empresa optante fica desonerada do ICMS;

II - 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre a parcela que exceda a
R$5.000,00 (cinco mil reais) e seja igual ou inferior a R$15.000,00
(quinze mil reais);

III - 2% (dois por cento) sobre a parcela que exceda a R$-15.000,00
(quinze mil reais) e seja igual ou inferior a R$40.000,00 (quarenta mil
reais);

IV - 3% (três por cento) sobre a parcela que exceda a R$40.000,00
(quarenta mil reais) e seja igual ou inferior a R$100.000,00 (cem mil
reais);

V - 4% (quatro por cento) sobre a parcela que exceda a
R$100.000,00 (cem mil reais).

§ V - Considera-se Receita Líquida Tributável Mensal, para os fins
do disposto neste artigo:

- para a empresa comercial ou industrial optante pela apuração
simplificada, o valor total das mercadorias adquiridas no mês,



60
acrescido do percentual de agregação depois de excluídos os
valores correspondentes a:

a) operações de mercadorias recebidas em devolução e
transferências de mercadorias recebidas de outro estabelecimento da
mesma empresa situado no Estado;

b) operações internas decorrentes de recebimento para depósito,
armazenagem, demonstração, industrialização ou conserto;

c) entradas de mercadorias cujas saídas devam ocorrer, com
isenção, não-incidência, imunidade, ou sujeitas ao regime de
substituição tributária;

d) entradas de mercadorias em retorno do comércio ambulante;
e) outras entradas de mercadorias não destinadas à

comercialização;
II - para a empresa industrial optante e para o prestador de serviço

de transporte ou de comunicação, o valor total das saídas de
mercadorias e das prestações de serviço promovidas pelo
estabelecimento, excluídos os valores correspondentes a:

a) operações de devolução de mercadoria para a origem e as
transferências de mercadorias para outro estabelecimento da mesma
empresa situado no Estado;

b) saídas canceladas e descontos incondicionais concedidos;
c) prestações de serviços de transportes iniciadas em outros

Estados já tributadas na origem;
d) operações internas decorrentes de remessas para depósito,

armazenagem, demonstração, feira, exposição, industrialização ou
conserto;

e) prestações de serviços compreendidos na competência tributária
dos municípios;

f) saídas de mercadorias com isenção, não-incidência, imunidade,
ou sujeitas ao regime de substituição tributária;

g) saídas para venda fora do estabelecimento que não tenham sido
realizadas;

h) outras saídas que não constituam receita operacional.
§ 20 - A apuração do valor previsto no "caput" deste artigo poderá

ser efetuada diretamente, mediante o posicionamento, na tabela a
seguir, do total da Receita Líquida Tributável Mensal auferida pelo
contribuinte com a aplicação da alíquota correspondente e o
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abatimento do valor a deduzir:

* - O Quadro da Receita Líquida Tributável foi publicado na edição
do "Diário do Legislativo" de 2.6.2004.

§ 30 - Para efeito de posicionamento na tabela prevista no parágrafo
anterior, quando houver mais de um estabelecimento do mesmo
contribuinte, será somada a Receita Líquida Tributável Mensal de
todos os estabelecimentos.

Subseção II
Disposições Gerais

Art. 14 - Fica vedado o destaque do imposto nos documentos fiscais
emitidos pelo contribuinte optante pelo regime previsto nesta lei,
exceto nas operações promovidas pela empresa industrial optante que
apura a receita bruta na forma prevista no "caput" do art. 50 desta lei.

Parágrafo único - A opção pelo regime previsto nesta lei implica a
utilização obrigatória do Sistema de Apuração e Pagamento
Informatizado - SAPI - ICMS -, que dispensará a escrituração de livros
fiscais, na forma do regulamento.

Art. 15 - A modalidade de pagamento prevista nesta lei não se aplica
a:

- prestação ou operação com mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária;

II - recolhimento do imposto devido por terceiro a que o contribuinte
se ache obrigado em virtude de substituição tributária;

III - mercadoria existente em estoque por ocasião da baixa de
inscrição;

IV - entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se
tratar de bem destinado a uso, consumo ou ativo permanente do
estabelecimento;

V - serviço iniciado ou prestado no exterior;
VI - aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria

desacobertada de documento fiscal ou acobertada com documento
falso ou inidôneo;

VII - operação ou prestação de serviço:
a) desacobertada de documento fiscal, inclusive quando apurada

com base em controles extrafiscais;
b) acobertada com documento fiscal falso ou inidôneo;
c) cuja emissão de documento fiscal tenha ocorrido com
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subfaturamento comprovado;
d) acobertada com documento fiscal que indique valores diferentes

nas respectivas vias;
e) acobertada com documento fiscal que indique dados diversos dos

efetivamente realizados que resultem em diminuição do valor do
imposto a recolher.

Art. 16 - A empresa optante é obrigada, na forma e nos prazos
fixados em regulamento, sem prejuízo das demais exigências legais,
a:

- fazer o cadastramento fiscal;
II - conservar, para exibição ao Fisco, todos os documentos relativos

aos atos negociais que praticar, até mesmo os relacionados com as
despesas, observados os prazos decadenciais;

III - prestar as declarações exigidas pelo Fisco e aquelas com vistas
à apuração da quota-parte do ICMS devida aos municípios;

IV - emitir regularmente documento fiscal para acobertar operação
ou prestação que realizar;

V - enviar arquivos eletrônicos contendo registro dos documentos
fiscais, na forma prevista em regulamento;

VI - recolher o imposto devido na forma e nos prazos estipulados na
legislação tributária.

Parágrafo único - As notas fiscais emitidas pelas empresas
enquadradas na forma do art. 40 ou do § 20 do art. 50 e os documentos
fiscais emitidos pelas empresas prestadoras de serviço de transporte
ou de comunicação deverão conter, impressa, a expressão "Empresa
optante do Simples Minas - não gera direito a crédito de ICMS".

Seção VII
Das Cooperativas de Produtores Artesanais, de Comerciantes

Ambulantes e de Pequenos Produtores da Agricultura Familiar ou
Garimpeiros
Subseção 1

Disposições Gerais
Art. 17 - Poderão enquadrar-se no regime previsto nesta lei:

- as cooperativas de produtores artesanais, de feirantes e de
comerciantes ambulantes que realizem operações em nome dos
cooperados, assim definidas as pessoas físicas, que, individualmente,
apresentem receita bruta anual igual ou inferior a R$244.900,00
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(duzentos e quarenta quatro mil e novecentos reais);

II - as cooperativas de pequenos comerciantes com estabelecimento
fixo, assim definidas as pessoas físicas que, individualmente,
apresentem receita bruta anual igual ou inferior a R$244.900,00
(duzentos e quarenta quatro mil e novecentos reais);

III - as cooperativas de pequenos produtores da agricultura familiar
ou garimpeiros que realizem operações em nome dos cooperados
que, individualmente, apresentem receita bruta anual igual ou inferior
a R$244.900,00 (duzentos e quarenta quatro mil e novecentos reais).

Subseção II
Do Tratamento Tributário e Fiscal

Art. 18 - As cooperativas de que trata o artigo anterior, observado o
disposto em regulamento, ficam obrigadas a:

- requerer inscrição coletiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
II - recolher mensalmente o ICMS devido pelos cooperados, que

será apurado mediante a aplicação do percentual de 0,5% (cinco
décimos por cento) sobre a receita líquida tributável mensal, acrescido
do valor apurado na forma do art. 12;

III - emitir documentos fiscais sem destaque do ICMS;
IV - enviar os arquivos eletrônicos contendo:
a) o registro dos documentos fiscais, inclusive de entrada,

correspondentes às aquisições efetuadas pelos filiados;
b) a apuração do ICMS, através do Sistema de Apuração e

Pagamento Informatizado - SAPI-ICMS -, nos termos do regulamento;
V - informar as movimentações de filiadas ocorridas em seu

cadastro;
VI - manter sistema de controle das operações individualizado por

cooperado.
§ 1 0 - Na hipótese do inciso II, para o cálculo da receita líquida

tributável mensal, será observado o disposto:
a) no inciso 1 do § 1° do art. 13, quando se tratar de cooperativa de

pequenos comerciantes, a que se refere o inciso II do ad. 17;
b) no inciso II do § l° do art. 13, quando se tratar de cooperativa de

produtores artesanais, de feirantes, de comerciantes ambulantes, de
pequenos produtores da agricultura familiar ou de garimpeiros, a que
se referem os incisos 1 e III do art. 17.

§ 2° - O valor do imposto devido inferior a R$30,00 (trinta reais) será
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acumulado mensalmente até perfazer aquele valor, quando deverá
ser recolhido.

§ 31 - Fica isenta do ICMS a saída de mercadoria de propriedade do
cooperado e a ele destinada, quando promovida pela cooperativa de
que faça parte nas condições previstas neste artigo.

§ 40 - As cooperativas de que trata este artigo respondem
solidariamente com seus cooperados pelas obrigações decorrentes de
operação por eles realizada.

Seção VIII
Do Empreendedor Autônomo

Subseção 1
Disposições Gerais

Art. 19 - Poderão enquadrar-se no regime previsto nesta lei a título
de empreendedor autônomo, observado o limite previsto no inciso III
do "caput" do art. 20:

- a pessoa física que, sem o auxílio de trabalho assalariado, exerça
as atividades de artesanato, de artes plásticas, de fabricação caseira
de alimentos ou de roupas;

II - a pessoa física, inclusive o feirante, que exerça suas atividades
de comércio varejista, sem estabelecimento fixo ou em logradouro
público devidamente autorizado pelo município.

Subseção II
Do Tratamento Tributário e Fiscal

Art. 20 - As pessoas físicas que detenham as condições
relacionadas no art. 19, observado o disposto em regulamento, ficam
obrigadas a:

- requerer inscrição cadastral na Secretaria de Estado da Fazenda;
II - emitir documentos fiscais sem destaque do ICMS;
III - entregar anualmente e por ocasião de encerramento de

atividade a declaração de movimentação econômica e fiscal;
IV - manter à disposição do Fisco as notas fiscais relativas às

entradas de matérias-primas e de mercadorias no prazo decadencial;
V - pagar a taxa de expediente relativa à fiscalização e renovação de

cadastro.
§ 10 - O empreendimento em inicio de atividade deverá apresentar

declaração de que a receita bruta do ano em curso não excederá os
limites fixados no inciso III do "caput" do art. 20 desta lei, observada a

rÁ



65
proporcionalidade em relação aos meses de efetivo funcionamento.

§ 20 - A receita bruta anual de que trata o art. 19 corresponderá ao
valor das respectivas entradas no período acrescido de percentual
equivalente a 30% (trinta por cento), a título de margem de agregação.

§ 3° - A pessoa física que ultrapassar a receita bruta anual prevista
no art. 19 providenciará sua inscrição como pessoa jurídica e
comunicará o fato à Secretaria de Estado da Fazenda no prazo de
trinta dias da sua ocorrência.

Seção IX
Dos Abatimentos

Subseção 1
Dos Depósitos em Favor do Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE
Art. 21 - Os contribuintes enquadrados no regime de que trata esta

lei, exceto o empreendedor autônomo, poderão deduzir do ICMS
devido no período o valor correspondente ao depósito efetuado em
benefício do Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico
do Estado de Minas Gerais - FUNDESE -, criado pela Lei n° 11.396,
de 6 de janeiro de 1994, até o limite mensal de:

- 0,5% (cinco décimos por cento) da Receita Líquida Tributável
Mensal apurada na forma prevista no § 1° do art. 18, quando se tratar
de cooperativas definidas no art. 17;

II - 1,3% (um inteiro e três décimos por cento) da Receita Líquida
Tributável Mensal apurada na forma prevista no § 1° do art. 13, nas
demais hipóteses.

§ 1 1 - O valor mínimo do abatimento mensal previsto neste artigo é
de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), não acumulável.

§ 2° - A dedução de que trata este artigo tem precedência sobre o
abatimento previsto no art. 22.

§ 30 - Para efeito da dedução prevista neste artigo, o depósito será
efetuado dentro do prazo normal fixado para o recolhimento do ICMS.

Subseção II
Do Abatimento para Aquisição de Equipamento Emissor de Cupom

Fiscal - ECF
Art. 22 - Na aquisição de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal -

ECF - autorizado pela autoridade fazendária, o contribuinte
enquadrado no regime de que trata esta lei poderá abater do imposto
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apurado conforme art. 11 e 18 até 100% (cem por cento) do valor de
aquisição do equipamento, observado o limite mensal de 40%
(quarenta por cento) para as empresas optantes e de 100% (cem por
cento) para as cooperativas definidas no art. 17.

§ 1° - O beneficio previsto neste artigo alcança também o valor dos
acessórios necessários ao funcionamento do equipamento, inclusive o
leitor ótico de código de barras.

§ 20 - O abatimento será efetuado no mês em que se verificar o
inicio da efetiva utilização do equipamento autorizado.

§ 30 - Ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a dois
anos a contar do início da sua efetiva utilização, o abatimento de que
trata este artigo será cancelado a partir do mês em que foi efetuada a
venda.

§ 4 - Na hipótese do parágrafo anterior, o valor equivalente ao dos
abatimentos efetuados será recolhido por meio de documento de
arrecadação distinto, no prazo fixado em regulamento.

§ 50 - O abatimento de que trata este artigo fica condicionado à
apresentação da nota fiscal de aquisição e da imobilização do bem.

§ 6° - A transferência de propriedade do ECF, a qualquer título,
suspende automaticamente a utilização do benefício correspondente à
aquisição do equipamento, observado, se for o caso, o disposto nos
§ 30 e 40 deste artigo.

Subseção III
Disposições Gerais

Art. 23 - A dedução e o abatimento previstos nos arts. 21 e 22 ficam
condicionados ao recolhimento tempestivo do ICMS.

§ 1° - O recolhimento a menor de até 10% (dez por cento) do valor
devido não se sujeita à hipótese prevista no "caput" deste artigo,
desde que a sua regularização seja efetuada antes de qualquer ação
fiscal.

§ 20 - Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses de
desenquadramento previstas no art. 24, os benefícios previstos na
Seção IX ficarão automaticamente cancelados.

Seção X
Do Desenquadramento

Ali. 24 - Serão desenquadrados do regime previsto nesta lei:
- a empresa optante que:
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a) no decorrer do exercício apresentar receita bruta anual

acumulada superior a R$ 1.959.900,00 (um milhão novecentos e
cinqüenta e nove mil e novecentos reais);

b) deixar de preencher os requisitos para seu enquadramento em
razão de superveniência de situação prevista no art. 10 desta lei;

II - o cooperado com inscrição coletiva que, no decorrer do exercício,
apresentar receita bruta anual acumulada superior ao limite de
R$244.900,00 (duzentos e quarenta quatro mil e novecentos reais);

III - o empreendedor autônomo que, no decorrer do exercício,
apresentar receita bruta anual acumulada superior a R$60.000,00
(sessenta mil reais), hipótese em que será cancelada a sua inscrição
cadastral.

§ 10 - O contribuinte poderá ainda manter-se enquadrado nas
hipóteses previstas na alínea "a" do inciso 1 ou nos incisos II e III,
desde que verificado o excesso não superior a 5% (cinco por cento)
do limite da receita bruta fixada.

§ 20 - O desenquadramento poderá também ocorrer a pedido do
contribuinte, após anuência em despacho fundamentado do chefe da
Administração Fazendária, na forma prevista em regulamento.

§ 30 - o desenquadramento retroagirá à data da ocorrência de
quaisquer das hipóteses previstas neste artigo e produzirá efeitos a
partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência.

Seção Xl
Das Penalidades

Art. 25 - A pessoa jurídica ou a pessoa física que, em desacordo
com o disposto nesta lei, enquadrar-se indevidamente ou que se
mantiver enquadrada após ultrapassar o limite de receita bruta de seu
enquadramento ou por superveniência de situação impeditiva prevista
no art. 10 fica sujeita:

- havendo espontaneidade na denúncia do fato:
a) ao pagamento do ICMS devido pelo regime normal de apuração

do imposto, com os acréscimos legais;
b) ao cancelamento do cadastramento como empresa optante ou

pessoa física;
II - sendo a irregularidade apurada pelo Fisco, além do previsto nas

alíneas do inciso anterior:
a) a multa correspondente a 100% (cem por cento), sem qualquer
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redução, sobre o valor devido a título de imposto;

b) às multas previstas na Lei n° 6.763, de 1975, por descumprimento
de obrigação acessória, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Seção XII
Disposições Finais e Transitórias

Art. 26 - Os valores expressos nesta Lei serão corrigidos,
anualmente, mediante aplicação da variação do índice Geral de
Preços-Disponibilidade Interna - IGP-DI -, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, observados os doze meses do exercício
imediatamente anterior.

Parágrafo único - Os valores atualizados serão considerados
desprezando-se os centavos.

Art. 27 - O Poder Executivo dispensará a comprovação de saídas de
mercadorias através de ECF, observadas as condições definidas em
convênio celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária -
CON FAZ -, nos termos da Lei Federal n°9.532, de 10 de dezembro de
1997.

Art. 28 - O regulamento disporá sobre a emissão e controle de Nota
Fiscal Avulsa a Consumidor Final.

Art. 29 - A Secretaria de Estado de Fazenda regulamentará a
simplificação de procédimentos relacionados com o cadastramento
fiscal e a apuração e declaração do imposto dos contribuintes
enquadrados nesta lei, podendo até mesmo celebrar convênios com
entidade representativa de classe de contribuintes ou de apoio às
empresas.

Art. 30 - A empresa optante desenquadrada do regime previsto
nesta lei levantará o inventário das mercadorias em estoque no último
dia do mês em que ocorrer o desenquadramento, para efeito de
apropriação de crédito, que será apurado com base no valor da última
entrada e aplicação da alíquota interna prevista para a mercadoria.

Art. 31 - A baixa de inscrição estadual do contribuinte enquadrado
no regime previsto nesta lei será feita na forma prevista em
regulamento.

Art. 32 - Os órgãos da administração pública direta e indireta do
Estado dispensarão tratamento especial às empresas optantes, assim
definidas nesta lei, na compra de material de consumo e de bens.

Art. 33 - Ressalvado o disposto nesta lei, aplicam-se à empresa
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optante e ao empreendedor autônomo, no que couber, as
disposições da Lei n° 6.763, de 1975, e a legislação tributaria relativa
ao ICMS.

Art. 34 - Aplicam-se às associações de produtores artesanais, de
comerciantes ambulantes e de pequenos produtores da agricultura
familiar ou garimpeiros que respondem solidariamente com seus
associados pelas obrigações decorrentes de operação por eles
realizada as disposições relativas às cooperativas definidas no art. 17.

Parágrafo único - Para efeito de enquadramento, a associação
observará os critérios previstos nos incisos 1 a III do art. 17.

Art. 35 - O contribuinte optante pelo regime do Micro Geraes,
previsto na Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 1999, ficará
automaticamente enquadrado, de ofício, no regime instituído por esta
lei.
§ 10 - Na hipótese do "caput" deste artigo, o contribuinte

enquadrado:
- observará o disposto no § 1° do art. 70, quando se tratar de

empresa que recolhe o imposto com base na receita prevista no inciso
1 do § l°do ad. 13, todos desta lei;

li - poderá transferir para o novo regime de que trata esta lei o saldo
credor dos abatimentos autorizados durante a vigência do regime de
que trata a Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 1999, observado o
limite para utilização mensal de 40% (quarenta por cento).

§ 20 - Para efeito de conversão prevista no "caput" deste artigo, será
observado, se for o caso, o disposto no § 2 0 do art. 50 desta lei.

§ 30 - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica ao
estabelecimento atacadista, que deverá requerer a conversão na
forma prevista em regulamento.

Art. 36 - A Secretaria de Estado de Fazenda elaborará cartilha para
divulgação dos benefícios e vantagens instituídos por esta lei, que
será divulgada na internet.

Art. 37 - O art. 24 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica
acrescido do § 7 0 com a seguinte redação:

"Art. 24- ....................................................
§ 70 - A inscrição do contribuinte poderá ser suspensa ou cancelada,

na forma prevista em regulamento, quando:
- o contribuinte deixar de entregar, nos prazos fixados, documentos
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destinados a informar a apuração mensal do imposto; ou

II - o empreendedor autônomo deixar de pagar a taxa de fiscalização
e renovação de cadastro prevista no subitem 2.42 da Tabela A anexa
a esta lei, por dois períodos consecutivos.".

Art. 38 - O § 30 do art. 91 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, fica acrescido do inciso VI com a seguinte redação:

"Art. 91 - ......................................................
§ 3° - ......................
VI - da taxa prevista no subitem 2.43 da Tabela A anexa a esta lei, o

fornecimento trimestral de um talão de Nota Fiscal Avulsa a
Consumidor Final, ao empreendedor autônomo que tiver efetuado o
recolhimento tempestivo da taxa prevista no subitem 2.42.".

Art. 39 - O alt 96 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica
acrescido do § 41 com a seguinte redação:

"Art. 96 - ......................................................
§ 4° - A taxa a que se refere o subitem 2.42 da Tabela A anexa a

esta lei será recolhida trimestralmente pelo empreendedor
autônomo.".

Art. 40 - O item 2 da Tabela A anexa à Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, fica acrescido dos subitens 2.42 e 2.43 com a
seguinte redação:
* - O Quadro da Taxa de Fiscalização foi publicada na edição do

"Diário do Legislativo" de 2.6.2004.
Art. 41 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2005.
Art. 42 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as

da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro 1999, mantidas as disposições
relativas ao tratamento fiscal aplicável ao microprodutor rural, ao
produtor rural de pequeno porte e ao pequeno e microprodutor rural
deleite, previstos na Lei n° 10.992, de 29 de dezembro de 1992.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.466/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.466/2004
visa criar e disciplinar o Programa de Pagamento Incentivado de
Débitos para com a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais.
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Aprovada no 1° turno com as Emendas n os 1 a 10, retorna a

matéria a esta Comissão para receber parecer de 20 turno, cabendo-
nos ainda elaborar a redação do vencido, que segue anexa e integra
este parecer.

Fundamentação
O projeto, também conhecido como "Minas em Dia", tem como

objetivo instituir mecanismos que valorizem a adimplência reiterada
bom o Estado, a fim de incentivar o contribuinte em débito com a
Fazenda Estadual a quitar os valores devidos.

A proposição prevê a criação do Bônus Cadastral, uma pontuação
progressiva e cumulativa atribuída ao contribuinte adimplente em
razão do tempo de enquadramento, podendo ser utilizado em caso de
inadimplemento de quaisquer obrigações. O Regime Incentivado para
o Pagamento à Vista ou Parcelado, disponível aos contribuintes em
gozo do Bônus Cadastral, oferece desconto para o pagamento à vista
ou parcelamento em até sessenta meses. A esse incentivo, soma-se o
Bônus de Adimplência, que poderá ser utilizado para quitar parcela
devida ou valor diferido para o vencimento da última parcela, relativo a
parte do valor de cada parcela paga no prazo. O contribuinte que
pagar à vista fará jus a um segundo desconto a título de Bônus de
Adimplência ficto. O Bônus de Geração de Emprego corresponde à
metade da remuneração paga aos novos trabalhadores contratados
pelo beneficiário do programa que gerar novos postos de trabalho.
Esse bônus será usado para pagamento de parcela remanescente
após o diferimento citado anteriormente.

Para o contribuinte inadimplente que solicitar sua admissão no
Regime Incentivado no prazo de cento e oitenta dias contados da
publicação da lei, o projeto prevê o Bônus de Inclusão, em
substituição ao Bônus Cadastral, que corresponde a um desconto
regressivo em razão do momento de adesão ao referido regime. As
microempresas, as empresas de pequeno porte, os microprodutores
rurais e os produtores rurais de pequeno porte que estejam na
informalidade, ao solicitarem sua regularização no prazo referido
acima, contarão com o Bônus de Inclusão num percentual de
desconto maior.

A proposição pretende ainda instituir a Comissão para Concessão
de Parcelamento Específico, que poderá conceder parcelamento
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diferenciado segundo as peculiares condições econômico-
financeiras do requerente, com até cento e oitenta meses de prazo.
Esse prazo poderá ser estendido para até duzentos e quarenta
meses, por despacho motivado do Secretário da Fazenda, ouvida a
Comissão.

As emendas aprovadas no 1° turno têm a finalidade de aperfeiçoar,
não apenas a sua redação, mas o projeto como um todo,
estabelecendo condições mais benéficas para incentivar os
contribuintes a aderirem ao Programa. Por sugestão do Deputado
Antônio Júlio, para aprimorar ainda mais a proposição, cumpre-nos
apresentar emenda.

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

1.46612004 no 20 turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno, a
seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 17 o seguinte § 4 0, renumerando-se os

demais:
"Art. 17- ............
§ 40 - Exclusivamente para os pagamentos à vista efetuados nos

trinta primeiros dias de publicação desta lei, sem prazo de carência, o
Bônus de Inclusão é de 20% (vinte por cento).".

Sala das Comissões, 1° de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Sebastião

Helvécio - Chico Simões - José Henrique.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.466/2004

Cria e disciplina o Programa de Pagamento Incentivado de Débitos
para com a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais.

Capítulo 1
Do Programa de Pagamento Incentivado

Art. 1 0 - Esta lei cria e disciplina o Programa de Pagamento
Incentivado de Débitos para com a Fazenda Pública do Estado de
Minas Gerais.

Parágrafo único - São instrumentos do Programa de Pagamento
Incentivado:

- o Bônus Cadastral;
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II - o Regime Incentivado para Pagamento à Vista ou Parcelado;
III - o Bônus de Adimplência;
IV - o Bônus de Geração de Emprego.

Capítulo II
Do Bônus Cadastral

Art. 20 - O contribuinte de tributos estaduais que esteja com todos os
seus débitos para com a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais
devidamente pagos, incluindo-se acessórios, multas, juros e outros
acréscimos legais, terá direito a um Bônus Cadastral.

Art. 30 - O Bônus Cadastral é uma pontuação progressiva e
cumulativa atribuída, na forma do regulamento, em razão do tempo de
enquadramento do contribuinte no estado de total adimplência fiscal a
que se refere o art. 20 .

§ 1° - São os seguintes os pontos a que faz jus o contribuinte a título
de Bônus Cadastral:

- 500 (quinhentos) pontos para cada semestre em estado de total
adimplência fiscal;

II - 1.000 (mil pontos) adicionais para cada ano em estado de total
adimplência fiscal;

III - 1.000 (mil pontos) adicionais para cada biênio em estado de total
adimplência fiscal;

IV - 1.000 (mil pontos) adicionais para cada triênio em estado de
total adimplência fiscal.

§ 20 - O contribuinte poderá utilizar os pontos obtidos a título de
Bônus Cadastral em caso de inadimplemento de quaisquer de suas
obrigações tributárias, principais ou acessórias, incluindo-se multas,
juros e outros acréscimos legais.

§ 3° - Decorrido o prazo de noventa dias de inadimplência a que se
refere o § 20 sem que haja o pagamento ou parcelamento nos termos
desta lei, o contribuinte perderá um terço dos pontos obtidos a título
de Bônus Cadastral a cada mês que se seguir àquele prazo.

§ 4° - Decorridos seis meses de novo estado de total adimplência
fiscal, na forma do art. 2 0 , contados da perda a que se refere o § 3°, o
contribuinte voltará a fazer jus ao Bônus Cadastral, observada a
progressividade prevista pelo § 1°.

Capítulo III
Do Regime Incentivado para Pagamento à Vista ou Parcelado
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Art. 40 - Nas hipóteses previstas em regulamento, a Secretaria de

Estado da Fazenda poderá conceder, àqueles que estejam no gozo
do Bônus Cadastral, desconto para o pagamento à vista dos valores
devidos.

§ 1 0 - O débito será consolidado na data em que for negociado,
incluídos juros, multas e outros acréscimos legais, observados os
seguintes descontos, progressivos em função do Bônus Cadastral:

- até 5% (cinco por cento) se o requerente computar ao menos dois
mil pontos;

II - até 10% (dez por cento) se o requerente computar ao menos
cinco mil pontos;

III - até 15% (quinze por cento) se o requerente computar ao menos
oito mil pontos;

IV - até 20% (vinte por cento) se o requerente computar mais de dez
mil pontos.

§ 20 - O pagamento de débito nos termos deste artigo extingue o
Bônus Cadastral, sem prejuízo de, após um ano em novo estado de
total adimplôncia fiscal, o contribuinte voltar a dele gozar, nos termos
do art. 3°.

§ 30 - Os percentuais de desconto a que se refere o § 1° serão
especificados em regulamento proporcionalmente às multas e aos
juros incidentes sobre o principal, observados os limites máximos
constantes naquele parágrafo, preservado, em qualquer hipótese, o
principal corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC - acrescido do valor decorrente da
aplicação dos percentuais constantes nas alíneas do inciso 1 ou do
percentual constante do item n° 1 do § 4°, conforme o caso, ambos do
art. 56 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Art. 50 - Alternativamente ao disposto no art. 4 0, a Secretaria de
Estado da Fazenda, observadas as condições constantes desta lei e
do respectivo regulamento, poderá conceder, àqueles que estejam no
gozo do Bônus Cadastral, parcelamento dos valores devidos.

§ 1 0 - O parcelamento a que se refere o "caput" se dará em um
máximo de sessenta parcelas mensais, iguais e sucessivas,
acrescidas de juros equivalentes à taxa SELIC, na forma do
regulamento.

§ 20 - As parcelas a que se refere o § 1 9 não poderão ser inferiores
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a:

- R$30,00 (trinta reais) para pessoas físicas e microprodutores
rurais;

II - R$70,00 (setenta reais) para microempresas e produtores rurais
de pequeno porte;

III - R$300,00 (trezentos reais) para empresas de pequeno porte e
demais produtores rurais;

IV - R$500,00 (quinhentos reais) para as pessoas jurídicas em geral.
§ 30 - O débito será consolidado na data em que for concedido o seu

parcelamento, incluídos juros, multas e outros acréscimos legais.
§ 40 - O parcelamento recairá sobre o total do débito consolidado.
§ 50 - o pagamento da primeira parcela poderá ser efetuado até o

último dia do segundo mês subseqüente ao da data do protocolo do
pedido de parcelamento, e as parcelas subseqüentes vencerão no
último dia de cada mês.

§ 6° - Sempre que o pagamento de parcela se der dentro do prazo a
que se refere o § 50, "in fine", até 40% (quarenta por cento) de seu
valor fica com o pagamento diferido para o vencimento da última
parcela.

§ 70 - O percentual a que se refere o § 62 será inversamente
proporcional ao número de parcelas do parcelamento concedido,
variando de um máximo de 40% (quarenta por cento), no caso de
parcelamento em duas parcelas, até um mínimo de 20% (vinte por
cento), no caso de parcelamento em sessenta parcelas.

§ 80 - A falta de pagamento de três parcelas ou das obrigações
tributárias correntes implica a rescisão do parcelamento e a exclusão
do beneficiário do Programa de Pagamento Incentivado.

§ 9° - Os percentuais constantes do § 7° serão majorados, em
função da pontuação acumulada a título de Bônus Cadastral, em até:

- 5% (cinco por cento) se o requerente computar ao menos dois mil
pontos;

II - 10% (dez por cento) se o requerente computar ao menos cinco
mil pontos;

III - lS% (quinze por cento) se o requerente computar ao menos oito
mil pontos;

IV - 20% (vinte
pontos.

por cento) se o requerente computar mais de dez mil
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§ 10 - Os percentuais a que se referem os § 70 e 9° serão

especificados em regulamento proporcionalmente às multas e aos
juros incidentes sobre o principal, preservado, em qualquer hipótese, o
principal corrigido pela taxa SELIC acrescido do valor decorrente da
aplicação dos percentuais constantes das alíneas do inciso 1 ou do
percentual constante no item n° 1 do § 4 0 , conforme o caso, ambos do
art. 56 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.

§ 11 - Aqueles que não estejam no gozo do Bônus Cadastral
poderão parcelar os seus débitos para com a Fazenda Pública do
Estado de Minas Gerais na forma deste artigo, excluída a majoração
de que trata O § 90

Capítulo IV
Do Bônus de Adimplência

Art. 60 - O pleno adimplemento, no prazo de vencimento, de cada
parcela devida em parcelamento concedido na forma desta lei,
implicará o cômputo, em favor do beneficiário do Programa de
Pagamento Incentivado, de um Bônus de Adimplência.

§ 10 O Bônus de Adimplência corresponde a um valor contábil igual
ao valor diferido na forma do § 60 do art. 5°.

§ 2° - Os valores diferidos e os Bônus de Adimplência atribuídos ao
beneficiário do Programa de Pagamento Incentivado serão
computados pela Secretaria de Estado da Fazenda em banco de
dados específico e atualizados segundo os mesmos critérios de
reajuste das parcelas do parcelamento.

§ 30 - Observadas as condições constantes no regulamento, o
Bônus de Adimplência poderá ser utilizado pelo respectivo titular para
o pagamento:

- integral, e em conjunto com a última parcela do parcelamento,
dos valores diferidos na forma do § 6 0 do art. 50, desde que
integralizadas as parcelas anteriores;

II - no todo ou em parte de parcela do próprio parcelamento
concedido, uma única vez a cada doze meses.

§ 40 - O emprego a que se refere o inciso II do § 3 0 somente será
permitido em três anos consecutivos ou em cinco anos alternados e
não dará ensejo:

- ao diferimento a que se refere o § 6° do art. 5°;
II - ao cômputo do Bônus de Adimplência de que trata este artigo.
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§ 5° - Em caso de insuficiência de Bônus de Adimplência para o

pagamento da última parcela, bem assim dos valores diferidos na
forma do § 60 do art. 50, o beneficiário do Programa de Pagamento
Incentivado deverá, no vencimento da última parcela:

- depositar integralmente a diferença remanescente em favor da
Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, sob pena de exclusão
na forma do § 80 do art. 50;

II - solicitar parcelamento do saldo devedor remanescente em até
seis parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas segundo os
mesmos critérios aplicáveis às parcelas do parcelamento principal, e o
seu inadimplemento implicará exclusão na forma do § 8 0 do art. 5°.

§ 60- A exclusão do Programa de Pagamento Incentivado na forma
do § 82 do art. 52 implica a perda dos Bônus de Adimplência
eventualmente computados.

§ 70 - Para efeito desta lei, sendo o pagamento feito em uma única
parcela na forma do art. 40, além do desconto cabível nos termos do §
1° desse artigo, o beneficiário do Programa de Pagamento Incentivado
fará jus a um segundo desconto de até 50% (cinqüenta por cento) a
título de Bônus de Adimplência ficto.

§ 80 - O percentual a que se refere o § 7° será especificado em
regulamento proporcionalmente às multas e aos juros incidentes sobre
o principal, observado o limite máximo constante nesse parágrafo,
preservado, em qualquer hipótese, o principal corrigido pela taxa
SELIC acrescido do valor decorrente da aplicação dos percentuais
constantes nas alíneas do inciso 1 ou do percentual constante do item
n° 1 do § 40, conforme o caso, ambos do art. 56 da Lei n° 6.763, de 26
de dezembro de 1975.

§ 90 - O disposto no § 70 aplica-se àqueles que não estejam no gozo
do Bônus Cadastral, excluídos os descontos constantes no § 1° do art.
40

Capítulo V
Da Comissão para Concessão de Parcelamento Específico

Art. 70 - Fica instituída, no âmbito da Secretaria de Estado da
Fazenda, Comissão para Concessão de Parcelamento Específico.

§ 1 0 - A Comissão será integrada por cinco servidores públicos
estaduais designados pelo Secretário de Estado da Fazenda, entre os
quais o Secretário de Estado Adjunto da Fazenda, que a presidirá.

rs



78
§ 20 - Ressalvado o Presidente da Comissão, os demais membros

terão mandato de um ano, renovável por mais um ano.
§ 30 - Ato do Secretário de Estado da Fazenda disciplinará o

funcionamento da Comissão de que trata o 'caput".
Art. 80 - A Comissão para Concessão de Parcelamento Específico

poderá conceder parcelamento diferenciado segundo as peculiares
condições econômico-financeiras do requerente, observado o disposto
no art. 20 e nos § 40 a 90 do art. 50 desta lei.

§ 10 - A Comissão poderá conceder parcelamentos com até cento e
oitenta meses de prazo.

§ 2° - Observados os limites mínimos constantes no § 2 0 do art. 5°,
bem como o disposto em regulamento, o parcelamento concedido na
forma deste artigo poderá ter parcelas:

- definidas por percentual fixo da receita bruta do requerente;
II - variáveis, em se tratando de requerente cuja atividade e receita

estejam submetidas a fatores sazonais.
§ 3° - Aplicam-se, aos parcelamentos concedidos pela Comissão, os

Bônus Cadastral e de Adimplência instituídos por esta lei.
§ 41 - No caso de parcelamento concedido na forma deste artigo, o

percentual de diferimento será inversamente proporcional ao prazo do
parcelamento, variando do percentual máximo de 40% (quarenta por
cento) a que se refere o § 7 0 do art. 50, no caso de parcelamento em
duas parcelas, até ser igual a 0% (zero por cento), no caso de
parcelamento em cento e oitenta parcelas.

§ 50 - O Bônus de Adimplência é majorado:
- em 20% (vinte por cento) quando ofertada fiança bancária como

garantia;
II - em lO% (dez por cento) quando ofertada garantia real.
§ 61 - Parcelamento com prazo superior ao limite constante do § 1

somente será concedido por despacho motivado do Secretário de
Estado da Fazenda, ouvida a Comissão, com vistas à preservação da
atividade econômica do devedor e à conservação dos seus postos de
trabalho, e não fará jus aos Bônus Cadastral e de Adimplência.

§ 70 - O parcelamento a que se refere o § 6 0 terá prazo máximo de
duzentos e quarenta meses.

Capítulo VI
Do Bônus de Geração de Emprego
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Art. 9° - Aos beneficiários do Programa de Pagamento Incentivado

que, durante o curso do parcelamento, efetivamente criarem postos de
trabalho e para esses contratarem trabalhadores, será concedido um
Bônus de Geração de Emprego, na forma do regulamento.

§ 1- O Bônus de Geração de Emprego é um valor monetário igual a
50% (cinqüenta por cento) da remuneração paga aos novos
trabalhadores contratados nos termos do "capuf' deste artigo, após a
concessão de parcelamento na forma desta lei.

§ 20 - O valor monetário a que se refere o § 1 0 será abatido do
montante da parcela remanescente após o diferimento de que trata o
§ 60 do art. 5°, enquanto mantidos os postos de trabalho criados.

§ 30 - A verificação do efetivo incremento mensal a que se refere o §
1°, mesmo no que toca à folha de pagamentos, será disciplinada em
regulamento e se dará, em especial, por meio da obtenção de
informações junto aos órgãos públicos responsáveis pelo trabalho e
pelo emprego.

§ 40 - O benefício a que se refere este artigo preservará, em
qualquer hipótese, o principal corrigido pela taxa SELIC acrescido do
valor decorrente da aplicação dos percentuais constantes nas alíneas
do inciso 1 ou do percentual constante no item n° 1 do § 4°, conforme o
caso, ambos do art. 56 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Capítulo VII
Das Disposições Gerais

Art. 10 - O parcelamento aprovado pela Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais na forma desta lei poderá ser
operacionalizado por intermédio de instituição financeira conveniada.

Parágrafo único - Reiterada a inadimplência do beneficiário do
Programa de Pagamento Incentivado, a instituição financeira poderá
inscrever o nome do inadimplente em serviços de proteção ao crédito.

Art. 11 - Em qualquer das hipóteses previstas nesta lei, sem
exceção, sempre será preservado o principal corrigido pela taxa
SELIC acrescido do valor decorrente da aplicação dos percentuais
constantes nas alíneas do inciso 1 ou do percentual constante no item
n° 1 do § 4°, conforme o caso, ambos do art. 56 da Lei n° 6.763, de 26
de dezembro de 1975.

Ad. 12 - As custas e quaisquer outras taxas judiciárias devidas por
força de ações judiciais deverão ser prévia e integralmente quitadas
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pelo interessado para • o fim de pagamento ou parcelamento nos
termos desta lei.

Art. 13 - Os benefícios concedidos por esta lei não se acumulam
com nenhum outro concedido pela legislação.

Art. 14- Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados,
de forma irretratável e irrevogável.

Art. 15- A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais poderá
celebrar convênios com as entidades empresariais para que essas
possam cooperar com o Estado de Minas Gerais no encaminhamento
de pedidos de pagamento ou parcelamento nos termos desta lei,
observado o disposto no regulamento.

Capítulo VIII
Das Disposições Transitórias

Art. 16 - Os contribuintes em estado de total adimplência fiscal em
31 de dezembro de 2003 farão jus, na data de publicação desta lei e
nos termos do regulamento, ao Bônus Cadastral de que trata o art. 20.

Art. 17 - O contribuinte de tributos estaduais que não preenchia em
31 de dezembro de 2003 as condições do art. 2 0 poderá, no prazo de
cento e oitenta dias contados da publicação desta lei, solicitar
admissão no Regime Incentivado para Pagamento à Vista ou
Parcelado, até mesmo nos termos do art. 80 .

§ 1 0 - Exclusivamente para o fim do 'caput" deste artigo, e somente
no prazo nele constante, fica instituído, em substituição ao Bônus
Cadastral, o Bônus de Inclusão.

§ 20 - O Bônus de Inclusão é um desconto regressivo em razão do
momento de adesão ao Regime Incentivado para Pagamento à vista
ou Parcelado na forma do "caput" deste artigo.

§ 30 - O Bônus de Inclusão varia de um máximo de 12% (doze por
cento), no primeiro mês de publicação desta lei, a um mínimo de 2%
(dois por cento), no sexto mês de publicação desta lei, preservado, em
qualquer hipótese, o principal corrigido pela taxa SELIC acrescido do
valor decorrente da aplicação dos percentuais constantes nas alíneas
do inciso 1 ou do percentual constante do item n 2 1 do § 40 , conforme o
caso, ambos do art. 56 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.

§ 4° - Aplicam-se ao Regime Incentivado para pagamento à vista ou
Parcelado concedido na forma do "capuf' deste artigo as disposições
relativas ao Bônus de Adimplência.
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§ 5° - O disposto neste artigo aplica-se aos débitos constituídos ou

não, inscritos ou o como dívida ativa, mesmo em fase de execução
fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior,
não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de
pagamento.

§ 60 - Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados,
de forma irretratável e irrevogável.
• § 70 - Para o fim da transação prevista neste artigo, serão
observadas as seguintes normas relativamente aos honorários
advocatícios:

- não serão devidos, em se tratando de débitos não ajuizados,
ainda que inscritos em dívida ativa;

II - serão fixados em percentual máximo de 5% (cinco por cento), em
se tratando de débitos objeto de execução fiscal;

III - serão parcelados, no que couber, segundo as demais regras do
Programa de Pagamento Incentivado.

§ 80 - O disposto no § 70 aplica-se aos parcelamentos em curso e
não dá ensejo à restituição de valores já pagos.

Art. 18 - A opção por parcelamento na forma desta lei exclui a
concessão de qualquer outro, ficando extintos os parcelamentos
anteriormente concedidos e não liquidados, admitida, na forma do
regulamento, a transferência dos seus saldos para o Programa de
Pagamento Incentivado de que trata esta lei.

Art. 19 - O disposto nos arts. 17 e 18 aplica-se às microempresas,
às empresas de pequeno pode, aos microprodutores rurais e aos
produtores rurais de pequeno pode que estejam na informalidade e,
no prazo do "caput" do art. 17, regularizem a sua situação fiscal junto
à Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.

§ 1° - Na hipótese do "caput" deste artigo, o Bônus de Inclusão varia
de um máximo de 60% (sessenta por cento), no primeiro mês de
publicação desta lei, a um mínimo de 10% (dez por cento), no sexto
mês de publicação desta lei, preservado, em qualquer hipótese, o
principal corrigido pela taxa SELIC acrescido do valor decorrente da
aplicação dos percentuais constantes nas alíneas do inciso 1 ou do
percentual constante no item n° 1 do § 4°, conforme o caso, ambos do
art. 56 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.

§ 2° - O principal será apurado por declaração do contribuinte,
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observado o disposto no regulamento.

Capítulo IX
Das Disposições Finais

Art. 20 - O regulamento estabelecerá normas complementares ao
cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2004

ATAS

ATA DA 40 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 10/6/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Dalmo
Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n

o
s 217 a 22312004

(encaminham a indicação do nome do Dr. Octávio Elisio Alves de Brito
para o cargo de Presidente do IEPHA, os Projetos de Lei n os 1.689 e
1.690/2004 e os vetos às Proposições de Lei n os 16.000, 16.008.
16.005 e 16.009, respectivamente), do Governador do Estado -
Ofícios e cartão - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n os 1.691 a 1.700/2004 - Requerimentos
n

o
s 2.967 a 2.975/2004 - Requerimentos da Comissão de Turismo (2),

dos Deputados Chico Rafael, Gilberto Abramo, Adalclever Lopes,
André Quintão (2), Chico Simões, Fábio Avelar e outros, João Bittar e
outros, Leonardo Moreira (4) e Roberto Carvalho e das Comissões do
Trabalho, de Fiscalização Financeira e de Transporte -
Comunicações: Comunicações da Deputada Maria Olívia (2) -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Leonardo Moreira e
Wanderley Ávila e da Deputada Ana Maria Resende - 2 a Parte (Ordem
do Dia): ia Fase: Abertura de Inscrições - Questões de ordem -
Discurso do Deputado Rogério Correia - Questões de ordem - Decisão
da Presidência - Designação de Comissões: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 78/2004
- Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Roberto Carvalho, Leonardo Moreira(4), Chico Simões, Fábio Avelar e
outros e João Bittar e outros; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Transporte, de
Fiscalização Financeira e do Trabalho e dos Deputados André
Quintão (2), Gilberto Abramo e Adalcelver Lopes; aprovação - 2
Fase: Discussão e Votação de Proposições: inexistência de quórum
para votação de proposta de emenda à Constituição e de projeto de
lei complementar - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
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1.201/2003; encerramento da discussão; discursos da Deputada
Marília Campos e dos Deputados Antônio Júlio e Rogério Correia;
votação do projeto; aprovação; verificação de votação; inexistência de
quórum para votação; anulação da votação - Questão de ordem;
chamada para recomposição do número regimental; existência de
quórum para discussão - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.466/2004; discursos dos Deputados Chico Simões e Antônio Julio
,da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Doutor Viana e
Alencar da Silveira Jr. - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do
Dia.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever Lopes -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonidio
Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Tereza Lara - 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 - Wanderley Ávila -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h12min, a lista

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

ia Parte
P Fase (Expediente)

Ata
3 Hilton, 30-Secretário, nas funções de 2°-
leitura da ata da reunião anterior, que é

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

"MENSAGEM N° 217/2004*
Belo Horizonte, 26 de maio de 2004.
Senhor Presidente,
Em atenção ao disposto no art. 62, XXIII, "d", da Constituição do

Estado e à decisão do Supremo Tribunal Federal, cumpre-me
encaminhar, para apreciação desse Poder, o nome do Dr. Octávio
Elisio Alves de Brito para o cargo de Presidente da Fundação Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA."

Atenciosamente,
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador no exercício do cargo

de Governador do Estado de Minas Gerais.
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 218/2004*
Belo Horizonte, 26 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 reverter imóvel de sua propriedade a
José Silva Junqueira e sua mulher Maria Lúcia Abreu Lima Junqueira.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que o imóvel objeto do
projeto de lei em tela foi doado ao Estado de Minas Gerais pelos
destinatários da reversão em 22 de março de 1968, para construção
de um prédio escolar, onde funcionou até 14 de janeiro de 1998 a
"Escola Estadual de Cafamaum".

A Escola Estadual foi extinta, estando o imóvel ocioso.
A reversão do imóvel é conveniente e foi solicitada pela Secretaria
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de Estado da 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 dessa Casa o anexo projeto de lei.

Atenciosamente,
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador do Estado no exercício

do cargo de Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.689/2004

Autoriza o Poder Executivo a reverter a José Silva Junqueira e sua
mulher Maria Lúcia Abreu Lima Junqueira, o imóvel que especifica.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter José Silva
Junqueira e sua mulher Maria Lúcia Abreu Lima Junqueira, o imóvel
de propriedade do Estado de Minas Gerais, constituído pela área de
2.000,00m2 (dois mil metros quadrados), situado no Distrito de
Cafarnaum, no Município de Carangola, registrado sob o n° 1.335,
livro 3, fls.287, 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° 219/2004*

Belo Horizonte, 28 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 "dispõe sobre a
reestruturação societária da Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG, altera a Lei n°8.655, de 18 de setembro de 1984 e dá outras
providências."

O objetivo da proposta legislativa é adaptar a lei de regência da
CEMIG ao novo modelo institucional do setor elétrico nacional,
concebido pelo Governo Federal e implementado pela Lei Federal n°
10.848, de 15 de março de 2004, que alterou, entre outros,
dispositivos da Lei Federal n° 9.074, de 7 de julho de 1995, que
estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e
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permissões de serviços públicos e das Leis Federais n os 8.631, de 4
de março de 1993, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 9.478, de 6 de
agosto de 1997, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.991, de 24 de julho
de 2000, e 10.438, de 26 de abril de 2002.

De fato, na condição de empresa concessionária de serviço público
federal, a CEMIO deve se sujeitar às normas legais que regem as
concessões para exploração de energia elétrica, nos termos do art.
175 da Constituição Federal, do art. 1° da Lei Federal n° 8.987, de
1995, e do art. 40 da Lei Federal n° 9.074, de 1995.

Com efeito, passou a dispor o § 50, do art. 4 0 da Lei n° 9.074, de 7
de julho de 1995, com a redação dada pelo art. 80 da Lei n° 10.848, de
15 de março de 2004, "in verbis":

"§ 50 - As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de
serviços público de distribuição de energia elétrica que atuem no
Sistema Interligado - SIN não poderão desenvolver atividades:

- de geração de energia elétrica;
II - de transmissão de energia elétrica;
III - de venda de energia a consumidores de que tratam os arts. 15 e

16 desta Lei, exceto às unidades consumidoras localizadas na área de
concessão ou permissão da empresa distribuidora, sob as mesmas
condições reguladas aplicáveis aos demais consumidores não
abrangidos por aqueles artigos, inclusive tarifas e prazos;

IV - de participação em outras sociedades de forma direta ou
indireta, ressalvado o disposto no art. 30, inciso VIII, da Lei n° 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, e nos respectivos contratos de concessão;
ou

V - estranhas ao objeto da concessão, permissão ou autorização,
exceto nos casos previstos em lei e nos respectivos contratos de
concessão".

Por outro lado, muito embora o ai. 20 da Lei n° 10.848 tenha fixado
o prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da vigência da lei, para que
as concessionárias de distribuição e geração se adaptem às
exigências do § 5° do art. 40 da Lei n°9.074/1995, acima reproduzido,
no § 20 do art. 20 da mesmo lei foi estabelecido o prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 11 de dezembro de 2003, para que as
concessionárias de distribuição continuem a desenvolver, em caráter
excepcional, as atividades descritas no § 50 do art. 40 da Lei n° 9.074,
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de 1995, todas inerentes e essenciais à CEMIG. Dispõe o
mencionado § 20 do art. 20 da Lei n° 10.848, de 2004:

"Art. 20 - As pessoas jurídicas concessionárias, permissioflárias e
autorizadas de distribuição e de geração de energia elétrica deverão
adaptar-se às disposições contidas nos § 50, 60 e 70 do art. 40 da Lei
n°9.074, de 7 de julho de 1995, com a redação dada por esta Lei, no
prazo dei 8 (dezoito) meses a contar de sua entrada em vigor.

§ 1° - O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado pela
ANEEL, i (uma) única vez, por igual período, se efetivamente
comprovada a impossibilidade de cumprimento das disposições
decorrentes de fatores alheios à vontade das concessionárias,
permissionárias e autorizadas de serviços públicos citados neste
artigo.

§ 20 Excepcionalmente, as pessoas jurídicas em processo de
adaptação previsto no "caput" deste artigo poderão celebrar novos
contratos relativos às atividades previstas nos incisos 1, II, III e IV do §
50 do art. 40 da Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995, com a redação
dada por esta Lei durante o prazo máximo de 12 (doze) meses,
contado da data de 11 de dezembro de 2003, observado, em qualquer
hipótese, o disposto no art. 2 0 desta Lei e, no caso de empresas sob
controle da União, dos Estados e dos Municípios, o rito previsto no art.
27 da Lei n° 10.438, de 28 de abril de 2002, redação dada por esta
Lei".

O modelo de reorganização ora proposto, resultante de estudos
técnico-jurídicos desenvolvidos pelos setores competentes da CEMIG,
e que melhor atendem aos interesses da estatal, e bem assim do
Estado de Minas Gerais, permite a criação de empresas subsidiárias
integrais, a serem constituídas conforme os ais. 251 e seguintes da
Lei das Sociedades por Ações, Lei Federal n° 6.404,de is de
dezembro de 1976, para atuarem separadamente como
concessionárias de distribuição, de geração e transmissão.

Demais disso, a alteração legislativa proposta está em consonância
com o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN n° 1649), em 25/3/2004,
decidiu que, para criação de empresas subsidiárias da sociedade de
economia mista, não é necessária a edição de lei específica em cada
caso, sendo a autorização contida na própria lei de constituição da
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empresa de economia mista matriz suficiente para atender ao
requisito da autorização legislativa constante no art. 37, XX, da
Constituição Federal.

O Projeto cuida ainda da revogação de uma lei e de artigos de outra,
cuja permanência no nosso ordenamento jurídico não é mais
aconselhável, uma vez que estão em completo desuso.

Estas são as razões que me conduzem a submeter ao elevado
exame de seus Nobres Pares o Projeto de lei em anexo, que permitirá
ao Governo do Estado tomar as providências necessárias à
reorganização societária da CEMIG, atendendo assim a determinação
legal do novo modelo do setor elétrico.

Atenciosamente,
Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador do Estado, no exercício

do cargo de Governador do Estado.
PROJETO DE LEI N° 1.690/2004

Dispõe sobre a reestruturação societária da Companhia Energética
de Minas Gerais - CEMIG, altera a Lei n°8.655, de 18 de setembro de
1984, e dá outras providências.

Art. 1°-O ad. 20 da Lei n°8.655, de 18 de setembro de 1984, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20 - A CEMIG desenvolverá suas atividades nos diferentes
campos de energia, em qualquer de suas fontes, com vistas à
exploração econômica e comercial, constituindo e operando, entre
outros, sistemas de geração, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica.

§ 1° - As atividades da CEMIG serão desenvolvidas diretamente ou
por intermédio de empresas subsidiárias integrais especialmente
constituídas com finalidades definidas no "caput" e por meio de
empresas de que participar a Companhia, majoritária ou
minoritariamente, mediante autorização do Conselho de
Administração.

§ 20 - Mantidos os direitos assegurados legalmente e nos acordos
coletivos de trabalho, é permitida a transferência de empregados entre
a CEMIG e suas empresas subsidiárias e controladas.

§ 3° - O prazo de duração da CEMIG, de suas controladas e
subsidiárias é indeterminado.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Ficam revogados:
- o art. 90 da Lei n°828, de 14 de dezembro de 1951;

II - a Lei n°8.796, de 29 de abril de 1985."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 22012004*

Belo Horizonte, 28 de maio de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

daConstituição Estadual, decidi vetar totalmente a Proposição de Lei
n° 16.000, que "Dá denominação à estrada estadual que liga o
Município de Limeira do Oeste ao entroncamento com a BR-497".

Ouvida a Secretaria de Estado de Transportes e Obras públicas
assim se manifestou:

Razões do veto:
"Embora Limeira do Oeste integre a área de atuação da 31a

Coordenação Regional - 31 a CRG do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG, o trecho rodoviário
identificado na Proposição de lei n° 16.000 é municipal, não
integrando a rede de conservação estadual administrada pelo
DER/MG."

São essas as razões que me levam a opor veto total à Proposição
de lei em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dos membros
dessa egrégia Assembléia Legislativa.

Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador do Estado, no exercício
do cargo de Governador do Estado.

- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 221/2004*
Belo Horizonte, 28 de maio de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por contrariedade
ao interesse público, a Proposição de Lei n°16.008, que "Institui a
Política Estadual de Saúde Ocupacional
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Ouvida a Secretaria de Estado de Saúde assim se manifestou:

Razões do veto
'Com relação à Proposição de Lei n° 16.008, que propõe a

instituição de uma Política Estadual de Saúde Ocupacional, a
Coordenadoria de Saúde do Trabalhador/SAS/SESMG pronuncia-se a
favor do veto à Proposição por entender que a proposição citada
encontra-se aquém do que já se encontra estabelecido na legislação
Vigente, com destaque para a Lei Federal n°8.080, de 19 de setembro
de 1990 - Lei Orgânica da Saúde e a Lei n° 13.317, de 24 de
setembro de 1999, que instituiu o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais.

Conforme definido no § 3° do art. 6° da Lei Federal n° 8.080, de 19
de setembro de 1990, compete ao Sistema único de Saúde, no
campo da Saúde do Trabalhador, desenvolver ações de vigilância dos
ambientes de trabalho e de assistência ao trabalhador acidentado ou
portador de uma doença relacionada com o trabalho.

Também a Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999, que instituiu o
Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, estabelece em seu
Capítulo V os princípios pertinentes à Saúde do Trabalhador, sobre os
quais devem se balizar as ações do Estado.

Assim como as duas Leis acima citadas, o movimento institucional
da área de saúde dos trabalhadores e o dos trabalhadores em geral
apontam no sentido da necessidade da constituição de ações de
Saúde do Trabalhador no âmbito do Estado, que devem ser pautadas
em um conjunto de ações articuladas. Neste sentido, a assistência
aos trabalhadores portadores de agravos à saúde relacionados com o
trabalho, a vigilância dos ambientes de trabalho, as ações de
promoção da saúde, a organização de ações de caráter intersetorial,
entre outros pontos, devem ser considerados na Política Estadual de
Saúde do Trabalhador. E nesta linha de concepção, que hoje se
desenvolvem as ações de Saúde do Trabalhador na esfera do SUS,
seja em nível federal, estadual ou municipal.

Estes aspectos não são considerados na proposição de Lei n°
16.008, que institui a Política Estadual de Saúde Ocupacional."

São essas as razões que me levam a opor veto total à Proposição
de Lei em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dos Membros
dessa Egrégia Assembléia Legislativa."
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Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador do Estado, no

exercício do cargo de Governador do Estado.
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 222/2004*
Belo Horizonte, 28 de maio de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi opor veto parcial, por contrariedade
ao interesse público, à Proposição de Lei n° 16.005, que "dispõe sobre
a contratação de serviço de detecção de velocidade em rodovias e dá
outras providências."

Ouvida a Secretaria de Estado de Fazenda, assim se manifestou
sobre o art. 30 , a seguir vetado:

Art. 3°:
"Art. 3 0 - O Poder Executivo divulgará, no órgão oficial de imprensa

do Estado e na Internet, até o último dia do mês subseqüente ao
encerramento de cada trimestre civil, relatório detalhado da
arrecadação das multas de trânsito aplicadas em rodovias estaduais e
naquelas sob administração do Estado, especificando:

- o valor arrecadado por rodovia e por equipamento de controle de
velocidade, estratificado por faixas de velocidade excedida em cada
ponto de controle;

II - o valor arrecadado resultante de autuações relativas a infrações
e formas de controle não previstas no inciso 1 deste artigo;

III - por município em que houve autuação, o valor arrecadado;
IV - o valor total das multas objeto de recurso."

Razões do veto
"E de verificar a plausibilidade dos argumentos invocados pela

Comissão de Administração Pública, no tocante à supressão do art.
30 , porquanto se trata de matéria pertinente a regulamento, vale dizer,
cuida-se de matéria que foge da natureza de abstração da lei, sendo
mais pertinente ao poder normativo da administração pública.

Com efeito, o respeito aos princípios democráticos, como a
transparência das ações governamentais e a publicidade dos atos
administrativos, faz com que o administrador aja de maneira a
possibilitar maior controle social sobre os gastos públicos.
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Não obstante esse caráter democrático e participativo contido no

dever de publicação dos atos administrativos, é de se atentar para
efeitos práticos do procedimento de se divulgar mensalmente relatório
detalhado da arrecadação das multas de trânsito, inclusive por rodovia
e por equipamento de controle de velocidade, estratificado por faixas
de velocidade excedida em cada ponto, que são bastante onerosos
aos cofres públicos.

Realmente, como lembrado pela Comissão de Administração
Pública, isso configura desvio das finalidades precípuas dos órgãos de
trânsito. E ainda, conforme dito, "não se trata de esconder os valores
arrecadados com multa, porque sobre esta receita o Poder Executivo
presta conta aos órgãos de fiscalização e controle".

Também vale acrescentar que, para a execução da lei, necessita-se
de recursos financeiros, uma vez que envolve gastos com impressão
e manutenção dos dados e, por óbvio, com mão-de-obra pública.
Analisando a questão por esse prisma, a matéria deveria ter sido
precedida de estudos de viabilidade econômico-financeira."

Sobre o mesmo art. 3°, assim se manifestou a Secretaria de Estado
de Transportes e Obras Públicas:

"Quanto ao teor do art. 30, que impõe ao Poder Executivo a
divulgação trimestral, pelo órgão oficial dos Poderes do Estado, de
relatório detalhado da arrecadação das multas de trânsito aplicadas
nas rodovias estaduais, bem como naquelas sob a administração do
Estado, especificando os valores arrecadados por rodovia e por
equipamento de velocidade, indicando o município onde ocorreu a
autuação, parece-nos "data venia", que a intenção do dispositivo,
conquanto louvável, por pretender aprimorada transparência na
arrecadação e destinação dos recursos decorrentes de multas
aplicadas, caracteriza ingerência nas atribuições específicas do órgão
arrecadador, que já estão definidas no art. 320 da Lei Federal n°
9.503, de 23 de setembro de 1997."

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
parcialmente a Proposição em causa, as quais ora submeto à elevada
apreciação dos seus nobres pares da Assembléia Legislativa do
Estado."

Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador do Estado, no exercício
do cargo de Governador do Estado.
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- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 223/2004*
Belo Horizonte, 28 de maio de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi opor veto parcial à Proposição de
Lei n° 16.009 que 'Toma obrigatória a colocação de placa contendo o
valor do "couvert" artístico e do ingresso de entrada nos
estabelecimentos comerciais que menciona."

Ouvida a Secretaria de Estado de Cultura assim se manifestou
sobre o parágrafo único do art. 10  seguir vetado:

Parág rafo único do art. 1°:
"Parágrafo único - As informações de que trata o "caput" deverão

constar em placa específica, instalada na parte externa do
estabelecimento, em local de fácil acesso, com, no mínimo, 15cm
(quinze centímetros) de altura por 30cm (trinta centímetros) de
largura, com letras escritas com tinta preta sobre fundo branco."

Razões do veto:
"Em relação à exigência de fixação de placas informativas temos

posicionamento contrário vez que poderá significar uma intervenção
no domínio econômico, na liberdade estética e de marca dos
estabelecimentos."

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
parcialmente a Proposição em causa, as quais ora submeto à elevada
apreciação dos seus Nobres Pares da Assembléia Legislativa S do
Estado."

Clésio Soares de Andrade, Vice-Governador do Estado, no exercício
do cargo de Governador do Estado.

- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Claudio Fonteles, Procurador-Geral da República, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.620/2004, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. José Luiz Ricardo, Chefe de Gabinete do Secretário da
Fazenda, prestando informações relativas a requerimento da
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Comissão de Administração Pública encaminhado por meio do
Ofício n° 1.130/2004/SGM. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Secretário da Casa Civil,
prestando informações relativas a pedido de diligência da Comissão
de Justiça encaminhado por meio do Ofício n° 2.961/2004/SGM. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1 .144/2003.)

Do Sr. Agílio Monteiro Filho, Subscretário de Administração
Penitenciária, parabenizando este Poder por sua atuação em favor
dos órgãos de segurança pública do Estado. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

Do Sr. Fernando Rodrigues Molina Júnior, Presidente da Câmara
Municipal de Poá, SP, encaminhando cópia de moção aprovada por
essa Casa, a partir de proposta do Vereador Arthur Cardoso de
Oliveira, na qual se apela ao Presidente da República a fim de que as
despesas com medicamentos possam ser deduzidas do Imposto de
Renda. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Gilmar Viana Rodrigues, Presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - FAEMG -,
indicando o Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira para representá-lo junto
à Comissão Especial da Silvicultura. (- A Comissão Especial da
Silvicultura.)

Do Sr. limar Bastos Santos, Presidente da Fundação Estadual do
Meio Ambiente - FEAM -, encaminhando informações em atenção a
requerimento do Deputado Biel Rocha. (- Anexe-se ao Requerimento
n°2.132/2003.)

Do Sr. Robson Napier Borchio, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Transportes e Obras Públicas, encaminhando informações prestadas
pelo DER-MG em atenção a requerimento da Comissão de
Transporte. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.623/2003.)

Do Sr. Cezar Miola, Presidente da Associação Nacional do
Ministério Público de Contas, manifestando preocupação com a
necessidade de se organizar e fazer operar o Ministério Público
Estadual junto ao Tribunal de Contas do Estado. (- Anexe-se à
Proposta de Emenda à Constituição n° 57/2003 e ao Projeto de Lei
Complementar n° 38/2003.)

Do Sr. Riva, Presidente da Assembléia Legislativa de Mato Grosso,
solicitando o apoio deste Legislativo para que seja realizado no
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Município de Cuiabá o X Encontro da UNALE, em 2006.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário de Estado da
Casa Civil, encaminhando informações em atendimento ao Oficio n°
1 .562/2003/SGM. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 672/2003.)

Do Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça,
informando o nome do representante do Ministério Público em reunião
nesta Assembléia, no dia 1° de junho, às 10 horas. (- A Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, encaminhando
demonstrativo de apuração da receita corrente líquida referente ao
mês de abril de 2004. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, prestando informações relativas à Proposta de Ação
Legislativa n° 216/2004, em atenção a pedido de diligência
encaminhado pela Comissão de Participação Popular. (- Anexe-se à
Proposta de Ação Legislativa n° 216/2004.)

Do Sr. Artur Resende do Nascimento, Secretário de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, encaminhando nota
técnica relativa à Proposta de Ação Legislativa n° 216/2004, em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Participação Popular.
(- Anexe-se à Proposta de Ação Legislativa n° 216/2004.)

Do Sr. Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento e
Gestão, comunicando sua ausência em reunião da Comissão de
Administração Pública. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento e
Gestão, prestando informações relativas à Proposta de Ação
Legislativa n° 214/2003, em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Participação Popular. (- Anexe-se à Proposta de Ação
Legislativa n°214/2003.)	-

CARTAO
Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente do Sistema FIEMG,

encaminhando cópias de documentos entregues ao Ministro dos
Transportes e ao Presidente da CEF. (- A Comissão de Transporte.)

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.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI N°1.691/2004

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
São João Batista, no Município de Turmalina.

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

Moradores do Bairro São João Batista, com sede no Município de
Turmalina.

Art. 2° - 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.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro São João

Batista é uma entidade civil, sem fins lucrativos, criada por meio de
um movimento dos moradores do bairro em busca do
desenvolvimento comunitário, de atividades assistenciais, culturais e
esportivas e de reivindicações de melhorias para a comunidade.

Lutando com muita dificuldade e contando com o abnegado trabalho
de seus Diretores, a Associação tem buscado cumprir seus objetivos,
promovendo atividades esportivas, mantendo um curso básico de
computação, realizando encaminhamento médico e diversas outras
ações em benefício da comunidade.

Dessa forma, conto com o apoio de meus pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.692/2004
Declara de utilidade pública o Instituto de Educação e Construção da

Cidadania - INECC -, com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Educação e

Construção da Cidadania - INECC -, 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.
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Sala das Reuniões, abril de 2004.
Domingos Sávio
Justificação: O Instituto de Educação e Construção da Cidadania -

INECC -, com sede no Município de Divinópolis, é uma entidade civil
sem fins lucrativos, que tem como finalidade precípua estimular a
construção da cidadania, por meio de um conjunto integrado de ações
na área de educação e promoção social.

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

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.693/2004
Dá denominação de Escola Estadual Carlos Barbosa Sena à Escola

Estadual Santa Bárbara, localizada no Município de Novo Cruzeiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 10 - Fica denominada Escola Estadual Carlos Barbosa Sena a

Escola Estadual Santa Bárbara, localizada no Município de Novo
Cruzeiro.

Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2004.
Ivair Nogueira
Justificação: A mudança de denominação da Escola Estadual Santa

Bárbara do Município de Novo Cruzeiro, no vale do Jequitinhonha,
para Escola Estadual Carlos Barbosa Sena se justifica pelas seguintes
razões: a citada escola estadual foi construída em área cedida para o
Estado pelo Sr. Carlos Barbosa Sena, na Fazenda Santa Bárbara, de
sua propriedade, tendo ele contribuído também com o fornecimento
de material de construção e custeio da mão-de-obra para a conclusão
do referido prédio; a denominação dessa escola se originou com a
própria denominação da fazenda onde está localizada.

Os familiares do Sr. Carlos Barbosa Sena ficariam muito honrados
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se o nome dele fosse indicado para a denominação dessa escola,
que foi criada por sua iniciativa e que tanto beneficiou a população
daquela localidade.

Conforme biografia anexa, o Sr. Carlos Garbosa Sena, nascido em
1888, em Barreiro Grande, no Município de Minas Novas, e falecido
em 1966, embora de origem humilde, foi pessoa influente e respeitada
na região, onde se casou e constituiu família.
• Apesar de semi-analfabeto e filho de lavrador, tornou-se líder político
da região, em virtude de seu espírito pacífico, sua sabedoria nata,
otimismo, solidariedade, senso de justiça e honestidade, que o fizeram
merecedor do cargo de Promotor-Adjunto, nomeado pela justiça
pública, função que desempenhou com notoriedade junto ao Juiz de
Direito e Promotor de Justiça de Araçuaí, solucionando inúmeras
questões, pela sua nobreza de caráter e dedicação em prol do bem
comum.

Em 1951, preocupado em combater as diferenças sociais, reflexo do
analfabetismo predominante nos arredores de sua fazenda, doou
10.000m2 de terra para a construção da primeira escola da região,
onde sua neta, Onofra Barbosa Sena, exerceu a nobre profissão de
educadora, sendo a primeira professora dessa escola, realizando
assim o sonho de seu avô.

Foi também ele quem doou o terreno onde se encontra construída a
Matriz de Santa Bárbara e os loteamentos que possibilitaram o
surgimento do então Povoado de Santa Bárbara, conforme dados que
nos foram fornecidos.

Por seu exemplo vivo de luta, perseverança e coragem é que
entendemos ser de justiça que a Escola Estadual Santa Bárbara
passe a ser denominada Escola Estadual Carlos Barbosa Sena, em
sua homenagem, escola essa, que conta atualmente com 28 turmas
do ensino fundamental e do ensino médio.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação do presente 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° 1.694/2004
Declara de utilidade pública a Fundação de Ação Social Evangélica
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Reverendo Adão Bomtempo - FASE -, com sede no Município de
Uberlândia.

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

Social Evangélica Reverendo Adão Bomtempo - FASE -, com sede no
Município de Uberlândia.

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.
João Bittar
Justificação: A Fundação de Ação Social Evangélica Reverendo

Adão Bomtempo - FASE - tem por finalidade promover o bem-estar de
crianças, jovens e adultos, de forma a auxiliar no seu
desenvolvimento. Trata-se de uma entidade que os auxilia por meio
de oficinas de conteúdo educacional, religioso, profissional e social,
incentivando os beneficiados a desenvolver sua auto-estima e a
integrar-se no ambiente familiar. Portanto, entendemos que FASE é
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

- 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° 1.695/2004
Declara de utilidade pública a Casa de Hospedagem Betesda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Hospedagem

Betesda, entidade civil sem fins lucrativos, com sede em Uberlândia.
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.
João Bittar
Justificação: A Casa de Hospedagem Betesda tem por finalidade

oferecer hospedagem às pessoas necessitadas, garantindo a
proximidade dos familiares aos enfermos em tratamento no Hospital
das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ressaltamos que
esta entidade não faz distinção quanto a raça, condição social, credo
político ou religioso.

Portanto, defendemos a declaração de utilidade pública da Casa de
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Hospedagem Betesda, em Uberlândia.
- 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° 1.696/2004
Declara de utilidade pública a Associação Batista de Amparo Social,

com sede no Município de Dionísio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Batista de

Amparo Social, com sede no Município de Dionísio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de junho de 2004.
Leonardo Quintão
Justificação: A Associação Batista de Amparo Social é pessoa

jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, que tem como
objetivos precípuos criar e manter cursos de alfabetização,
computação, artes e trabalhos manuais e promover a prática de
esportes e lazer, dentro das possibilidades da entidade, exercendo
quaisquer outras atividades que se prestarem ao alcance de seus
objetivos. Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos
legais, razão pela qual faz jus ao título declaratôrio de utilidade
pública.

- 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° 1.697/2004
(Ex-Projeto de Lei n°2.146/2002)

Dispõe sobre a coleta seletiva e a destinação final do lixo doméstico
tóxico e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o comércio revendedor de pilhas, baterias, lâmpadas

fluorescentes e outros materiais que contenham insumos tóxicos
obrigado a manter recipientes específicos para a coleta seletiva do lixo
(sucata).

Parágrafo único - Os recipientes de que trata o "caput" deste artigo
deverão estar identificados com escrita visível e em local de fácil
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acesso ao consumidor.

Art. 20 - Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM -, estabelecer normas de procedimentos, conforme prevê a
Lei n° 13.766, art. 41 , de 30/11/2000.

Parágrafo único - As empresas que se enquadrarem nas normas de
que trata o "caput" deste artigo poderão beneficiar-se do que consta
na Lei n°14.128, ar(. 3 0, 1, de 19/12/2001.

Art. 30 - As empresas responsáveis pela coleta e pela destinação
final deverão dar tratamento especial a esse tipo de lixo (sucata),
conforme normas vigentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável.

Art. 40 - As empresas que descumprirem esta lei estarão sujeitas a
multa de 10.000 UFIR5 (dez mil unidades fiscais de referência), sendo
esses recursos utilizados em campanhas educativas.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de junho de 2004.
Marília Campos
Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa definir critérios

para a coleta seletiva e a destinação final do lixo doméstico tóxico.
A intenção é normatiiar a coleta seletiva, envolvendo e obrigando os

revendedores de pilhas, lâmpadas fluorescentes, baterias e outros
materiais de consumo do gênero a participarem do processo,
facilitando a destinação final e dando um tratamento específico a essa
sucata, que, comprovadamente, é nociva ao meio ambiente e à saúde
humana.

A legislação vigente citada no projeto incentiva as empresas a
participarem do processo com incentivos fiscais, e os municípios, a
providenciarem a instalação de aterros sanitários.

Apresento a proposição, cedo do apoio dos meus nobres pares para
sua aprovação.

- 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 art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.698/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Adolescente

e à Pessoa da Terceira Idade do Bairro Xangri-lá e Adjacência -
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AAAPTI -, com sede no Município de Contagem.

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

ao Adolescente e à Pessoa da Terceira Idade do Bairro Xangri-lá e
Adjacência - AAAPTI -, com sede no Município de Contagem.

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.
Mauro Lobo
Justificação: A Associação de Apoio ao Adolescente e à Pessoa da

Terceira Idade do Bairro Xangri-lá e Adjacência - AAAPTI - é entidade
civil sem fins lucrativos, com sede na cidade de Contagem. Foi criada
em 1999 e desde então vem ampliando suas atividades a fim de
promover a melhoria de condições em que vive a comunidade. Sua
diretoria é composta por pessoas idôneas que não são remuneradas
pelo exercício de suas funções.

A Associação tem por finalidade o desenvolvimento de ações
sociais, esportivas e culturais. Realiza programas de proteção à
família, de combate à fome e à pobreza e de proteção do meio
ambiente. Organiza campanhas com outras entidades e mantém
convênios com instituições, visando à consecução dos seus objetivos.

Sendo entidade em prol da defesa dos direitos humanos e
cumprindo todos os requisitos legais dispostos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, espero o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.699/2004
Dispõe sobre os locais de culto nos estabelecimentos penitenciários

do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O "caput" do art. 72 da Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de

1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 72 - Os estabelecimentos penitenciários, além de casa, sistema

de energia, reservatório de água, quadras poliesportivas, locais para a
guarda militar e para os agentes prisionais, disporão de dependências
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para administração, assistência médica, assistência religiosa,
gabinete odontológico, ensino, serviços gerais e visita de familiares,
bem como de almoxarifado, celas individuais, alojamento coletivo e
biblioteca.".

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.
Roberto Ramos
Justificação: A Constituição Federal, no art. 5 0 , VII, assegura, nos

termos da lei, a prestação de assistência religiosa aos internos em
estabelecimentos prisionais. A Constituição do Estado, no art. 40 , § 70,
1, reafirma expressamente esse direito. A Lei n° 11.404, de 1994, que
contém normas de execução penal, em vários dispositivos e
especialmente no art. 60, regulamenta de modo adequado a
prestação de assistência religiosa aos presos. Entretanto, há uma
incoerência no texto legal, que pode ser sanada: não há previsão para
a existência de instalações adequadas para a prestação de serviços
de natureza religiosa, os quais, como se sabe, demandam espaço
próprio e adequado, capaz de propiciar tranqüilidade, calma e paz
para a reflexão. Assim sendo, apresentamos este projeto de lei, que
visa sanar a contradição encontrada no texto legal, com a esperança
de que, no futuro, o comando normativo seja efetivamente implantado
por aqueles que devem cumprir as leis.

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

PROJETO DE LEI N° 1.700/2004
Declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa Montealegrense

de Truque - SRMT -, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.

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

Montealegrense de Truque - SRMT -, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de junho de 2004.

rs



105
Alencar da Silveira Jr:
Justificação: A Sociedade Recreativa Montealegrense de Truque -

SRMT -, é uma entidade recreativa sem fins lucrativos que visa a
desenvolver atividades ligadas ao jogo de "truque" e também promove
atividades sociais, culturais e outras que possam vir a integrar seus
associados e entidades congêneres.

Desde sua fundação, em 1991, é uma referência para a comunidade
de Monte Alegre de Minas, pois, além de proporcionar o
entretenimento de seus associados, tem também ativa participação na
elaboração e na execução de projetos de assistência social. São
também seus objetivos: representar seus associados junto a órgão
públicos e privados, criar, desenvolver e manter acervo documento
histórico da entidade, integrar-se com outros órgãos ou entidades,
públicas ou privadas, para mútua colaboração em atividades de
interesse comum que visem o engrandecimento da SRMT, e manter
intercâmbio com entidades congêneres para permuta de informações,
com vistas ao desenvolvimento das suas atividades.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.96712004, do Deputado André Quintão, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à manutenção
de todas as equipes de coordenação do Programa Bolsa Familiar para
Educação no Estado.

N° 2.968/2004, do Deputado André Quintão, solicitando seja
consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso ao Sr. Yé
Borges, da Chapa 2 - Amigos de Santa Tereza -, pela vitória na
eleição para a Associação Comunitária do Bairro de Santa Tereza.

N° 2.969/2004, do Deputado André Quintão, solicitando seja
consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso à Diretoria
da Associação Comunitária do Bairro de Santa Tereza pelo brilhante
trabalho realizado durante a última gestão - 2002-2004. (- Distribuídos
à Comissão de Educação.)

N° 2.970/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso ao Centro
de Recuperação e Reabilitação da Vida Plena - CRER-VIP - pelas
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comemorações dos 24 anos de sua fundação. (- À Comissão de
Saúde.)

N° 2.971/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso à Indústria
de Calcinação - ICAL - pela inauguração da lcal Energética no
Município de Três Marias e pela escolha de seu sócio-fundador, Sr.
Lúcio Pentagna Guimarães como Industrial do Ano pela FIEMG. (- A
Comissão de Turismo.)

N° 2.972/2004, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à liberação de
recursos para aquisição de equipamentos para o 100 Batalhão da
Polícia Militar de Montes Claros. (- A Comissão de Segurança
Pública.)

N° 2.973/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso à APAE de Uberlândia pelo trabalho
realizado na comunidade. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.974/2004, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que
preste esclarecimentos sobre a contratação, sem concurso público, de
atendentes de telefone para o Centro Integrado de Comunicações
Policiais. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.975/2004, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Conselho da Mulher
Empreendedora de Ouro Preto pela realização do evento 10 Mulheres
de Ouro. (- A Comissão do Trabalho.)

Da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário da Receita Federal com vistas a que agende uma reunião,
com membros dessa Comissão e convidados, para tratar de temas
relacionados a impostos incidentes sobre a cachaça artesanal de
alambique.

Da Comissão de Turismo, pleiteando seja solicitada ao Governador
do Estado audiência para que os Vereadores à Câmara Municipal de
Cambuquira lhe entreguem cópia do documento final de audiência
pública realizada nessa Casa, o qual contém manifesto da
comunidade local referente à situação do Parque das Aguas desse
município.

Do Deputado Chico Rafael, pleiteando seja solicitada ao Governador
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do Estado audiência para que os membros das Comissões de
Defesa do Consumidor e de Transporte possam reivindicar a
assinatura do decreto que regulamenta o credenciamento pelo
DETRAN-MG de clínicas de psicologia e medicina do trânsito.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Gilberto Abramo, Adalclever Lopes, André Quintão (2), Chico Simões,
Fábio Avelar e outros, João Bittar e outros, Leonardo Moreira (4) e
Roberto Carvalho e das Comissões do Trabalho, de Fiscalização
Financeira e de Transporte.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada

Maria Olívia (2).

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonardo Moreira.
• Deputado Leonardo Moreira* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, imprensa, público que nos acompanha em todas as
regiões de Minas por meio da TV Assembléia, servidores desta Casa
que estão na luta legítima pelo pagamento da URV e que desde já
podem contar com o apoio do PL, boa-tarde.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)* - Agradeço ao Deputado
Leonardo Moreira, a quem parabenizo pelo trabalho brilhante que vem
desenvolvendo no seu primeiro mandato. Temos apreciado projetos
importantíssimos que a sua assessoria, sob o seu comando, vem
apresentando nesta Casa.

Não tenho segredos, porque devo satisfação lá fora, a quem votou
em mim e acreditou no meu trabalho. Aqui, devo respeito e obediência
ao Regimento Interno, o que não estão fazendo. Este povo que aqui
está nem sequer satisfação recebeu, desde a semana passada,
quanto ao pagamento. Antes de tudo, lidamos com seres humanos,
com pessoas responsáveis. Esta Casa tem a obrigação de dar uma
satisfação aos funcionários e pelo menos ter a coragem de olhar na
sua cara e dizer-lhes que não vai pagar. Mas tem de falar. Obrigado.

O Deputado Leonardo Moreira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
com muita satisfação, verificamos que Minas Gerais voltou a ser
destaque no Brasil e no mundo, desde que Aécio Neves tomou posse
como primeiro mandatário do Estado. Com  muita inteligência e altivez,
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esteve em viagem ao exterior nas duas últimas semanas, com
destaque para as visitas à China e à Coréia do Sul, onde, juntamente
com o Presidente e uma grande comitiva de empresários brasileiros,
abriu enormes perspectivas de investimentos para o Brasil e
especialmente para Minas Gerais.

O saldo extremamente positivo dessa viagem pode ser mensurado
pelos anúncios de investimentos em setores estratégicos que deverão
ser feitos por empresas de destaque mundial. São recursos que
permitirão a geração de empregos e o desenvolvimento da economia
mineira em setores de tecnologia de ponta, que geram empregos
qualificados e divisas essenciais para o equilíbrio das contas públicas,
tanto no plano federal como no estadual.

Formar parceiros econômicos e transformar Minas em um dos mais
importantes centros de desenvolvimento tecnológico da América
Latina é o grande desafio que o Governador Aécio Neves assumiu.
Exemplo dessa posição de vanguarda é a assinatura do protocolo de
intenções entre o Governo de Minas e a empresa chinesa Aluminium.
Esse acordo viabilizará investimentos de US$1.500.000.000,00 na
Zona da Mata mineira, onde está localizada a segunda maior jazida
mineral de bauxita do País. A bauxita, matéria-prima de que se extrai
o alumínio, concentra-se numa região que tem como referência as
cidades de São João Nepomuceno, ao sul, e Caratinga, ao norte. As
pesquisas minerais mostram que a Zona da Mata possui mais de 500
milhões de toneladas desse minério no subsolo, o que representa um
imenso potencial para o desenvolvimento de vários segmentos
econômicos.

A iniciativa do Governador de buscar novos parceiros no exterior,
onde existe capital disponível, demonstra claramente que Minas está
no caminho certo. Ao construir imagem positiva do Estado lá fora,
Aécio Neves cumpre uma de suas missões mais importantes com
muito brilhantismo. Ao demonstrar aos empresários asiáticos todo o
potencial que Minas Gerais possui para atrair investidores e despertar
o interesse dos grupos estrangeiros sobre a importância da economia
mineira no mercado mundial, ele presta um inestimável serviço não só
para a economia mineira, mas também para toda a população, que se
beneficiará diretamente dos empregos gerados e das novas receitas
que o Estado terá com uma nova era de desenvolvimento que se
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inicia.

Outra conseqüência da visão de estadista de nosso Governador é a
valorização do papel do MERCOSUL, que agora desponta como uma
grande vitrine para que os empresários mineiros possam abrir grandes
negócios e, conseqüentemente, gerar os empregos de que o nosso
povo tanto necessita. Em Seul, o Governador anunciou a criação de
um grupo de trabalho entre representantes do Governo de Minas e
executivos da Samsung, para estudar a viabilidade de a empresa
coreana instalar uma fábrica em Minas Gerais.

A possibilidade de a Samsung vir para o nosso Estado é grande, já
que a participação dessa empresa na América Latina ainda é tímida.
Temos também de destacar que a Samsung é uma das mais
importantes empresas do mundo no setor de telecomunicações,
desenvolve tecnologia moderna, e sua eventual vinda para Minas
Gerais será um marco para consolidar nosso Estado como pólo
produtor de uma tecnologia cuja utilização não pára de crescer em
todo o mundo.

A gestão eficiente, laboriosa e dinâmica de Aécio Neves mostra que
o Brasil precisa de governantes que possam ampliar os horizontes de
uma administração que tem como principal meta o crescimento
econômico, aliado ao desenvolvimento social. O Governador Aécio
Neves sabe que Minas Gerais e o Brasil precisam crescer e atingir
metas que transformem nosso Estado e nosso País em uma grande
potência.

Como Minas Gerais faz parte desse processo de crescimento, as
políticas que estão sendo implementadas em vários setores da nossa
economia vão trazer benefícios não apenas para nosso Estado, mas
também para toda a Nação. Governador Aécio Neves, sabemos das
dificuldades encontradas pelo seu Governo, ao assumir os destinos de
nosso Estado, porém estamos convictos de sua capacidade de
enfrentar desafios e apresentar soluções.

O sucesso de sua viagem à Ásia é a demonstração cabal de que
Minas Gerais está no caminho certo, buscando novos parceiros
econômicos que trarão investimentos capazes de aumentar a
produção industrial e transformar o nosso Estado num grande centro
empresarial da América Latina.

As pesquisas de opinião pública sobre a avaliação dos
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Governadores são unânimes em apontar que o povo mineiro tem
plena consciência de que, à frente dos destinos políticos de Minas,
está um homem público que tem, na sua origem política, os traços
mais profundos que nosso Estado produziu nos últimos tempos.

Aécio Neves tem como exemplo em sua família homens do quilate
de Tristão da Cunha, Aécio Cunha e Tancredo Neves, que fizeram da
atividade política um compromisso de amor não somente a Minas
Gerais, mas também ao seu povo. Por essa razão, tem hoje
condições de fazer um governo que se mostra à frente de seu tempo.
Parabéns Governador Aécio Neves por tudo que sua administração
tem feito em favor de nosso Estado e de um povo que hoje resgatou a
esperança de dias melhores para o nosso querido Estado. Muito
obrigado a todos pela atenção.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Queria cumprimentá-lo
pelo seu pronunciamento. A própria história contemporânea de nosso
Estado, a própria participação dos últimos Governadores, dão-lhe
credibilidade para fazer um discurso dessa natureza e dessa
profundidade. Digo isso porque recentemente tivemos alguns
encontros em nossa região: o Norte de Minas, quando pudemos notar
uma transformação muito grande na maneira de pensar das
lideranças norte-mineiras com relação ao Governo do Estado,
especificamente ao Governador Aécio Neves.

Há pouco tempo, confesso que não teria a coragem de tratar política
com os políticos norte-mineiros, uma vez que, nos últimos anos,
observamos o não-cumprimento, pelo Governo do Estado, das
necessidades do Norte de Minas. Para ilustrar, citarei exemplos. Há
muito tempo, não se investe no Projeto Jaíba, razão de suas
atividades estarem quase paralisadas. 1-lá dificuldades para que a
construção da Barragem de lrapé seja iniciada, e menciono ainda a
grande aspiração e as reivindicações de nossa região quanto ao
asfaltamento das estradas.

O Governador Aécio Neves trouxe, acima de tudo, credibilidade à
nossa região. Temos a certeza de que as obras da Barragem de lrapé
não serão parálisadas, fundamentais que são para o progresso e para
o desenvolvimento da região, já que lá não foram instaladas indústrias
por falta de energia elétrica. O povo e os 52 municípios do Norte de
Minas e do alto Jequitinhonha estão esperançosos em que as vias de
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acesso sejam asfaltadas. Portanto concordo com V. Exa. e, como
estou na Casa cumprindo o meu terceiro mandato, noto a diferença no
tratamento e no cumprimento dos acordos feitos pelo Estado. O ex-
Governador Itamar Franco, no final do Governo, assinou, com 852
municípios mineiros e instituições filantrópicas, 1.252 convênios e
projetos na área da saúde. E quantos foram executados? Nem um.
Entretanto, neste Governo, houve a retomada da confiança,
principalmente na minha região, graças à atuação do Aécio Neves,
que deu a ordem: "Ninguém é obrigado a realizar convênios nem
compromissos, mas, se os fizer, deverão ser cumpridos". Parabéns
pelo pronunciamento.

O Deputado Leonardo Moreira* - Obrigado.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley Ávila.
• Deputado Wanderley Avila - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, o sertão é o nervo e o osso do Brasil. Segundo
Ariano Suassuna, "não nos podemos esquecer de que, do Nordeste
para Minas, corre um eixo que, não por acaso, segue o curso do Rio
da Unidade Nacional, o São Francisco. E a esse eixo que o Brasil tem
de voltar de vez em quando, se não quiser se esquecer de que é
Brasil".

Hoje, prestamos a nossa homenagem à Universidade de Montes
Claros - UNIMONTES -, na pessoa do Reitor, Prof. Paulo César
Gonçalves Almeida, e da Profa. Andrea Maria Narciso Rocha de
Paula, coordenadora do Campus Pirapora, pois realizarão, em
Pirapora, nesta semana, do dia 3 ao dia 5, o II Encontro Regional dos
Povos do Cerrado. A Assembléia de Minas será representada pelo
Deputado Ricardo Duarte, por este Deputado e por todos os
Deputados e Deputadas que aceitarem participar do evento.

Abro aspas para, desta tribuna, fazer minhas as palavras expressas
pelos organizadores desse encontro: "A região do cerrado comporta
muitas espécies animais e vegetais, comuns à maioria dos biomas
brasileiros, apresentando grande variedade de flores exóticas, plantas
medicinais e animais de rara beleza. Essa riqueza biológica, porém,
está seriamente afetada pela ocupação desordenada e destrutiva de
sua área, provocando, a um só tempo, o aviltamento ambiental e
social do cerrado.
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A fragilidade da infra-estrutura regional, tanto a social quanto a

física, aliada às políticas públicas que privilegiaram e privilegiam o
capital, vem provocando uma grande mobilidade da população das
áreas rurais para as grandes cidades, em caráter permanente ou
provisório, levando ao rompimento das ligações não apenas físicas,
mas também de solidariedade familiar.

Na região do cerrado, especialmente no alto-médio São Francisco,
• instalou-se uma rústica cultura multifacetada, resultante do
caldeamento do português com os grupos indígenas do Nordeste, que
mais tarde se encontrariam com os mamelucos, negros e portugueses
do ciclo da mineração. Há de ressaltar que o gado do São Francisco
serviu de suporte alimentar às populações do Quadrilátero Ferrífero,
havendo aí, com os tropeiros, o encontro de duas culturas bem
distintas: uma rural, pastoril e rude; e a outra, urbana e sofisticada.

Ainda no vale do São Francisco, tivemos atividades humanas muito
ricas em elementos culturais, como a do próprio ciclo do ouro - que
não deixou de ser também um ciclo econômico regional - e o ciclo das
barcas e dos barqueiros, com seus destemidos e folclóricos remeiros.

A navegação do São Francisco, a partir de vapores de roda à popa,
constituiu-se no mais importante elo entre o Norte e o Sul do Brasil e,
no período da Segunda Guerra Mundial, foi a solução para o
transporte das tropas para as bases nordestinas, o que evitou o perigo
dos submarinos alemães que infestavam os mares. Da fase áurea da
navegação a vapor de roda à popa, só restou o vapor Benjamim
Guimarães, que atualmente se encontra em fase de restauração na
minha, na nossa, na querida Pirapora.

No cerrado vive grande parte da população brasileira, constituindo
uma pluralidade de costumes, valores e crenças, sendo a cultura uma
forma de resistência, persistência de um povo, que, como disse
Guimarães Rosa, é forte e guerreiro.

A realização do 1 Encontro Regional dos Povos do Cerrado nasceu
das indagações e das discussões das práticas cotidianas do viver no
cerrado, através de um grupo de docentes e discentes da
UNIMONTES, uma universidade pública com um "campus" na minha
ribeirinha Pirapora, lá no Norte de Minas Gerais, que se reuniram, no
verão de 2003, para refletir sobre as questões do cerrado e do povo
cerradeiro e sobre os traços marcantes de sua cultura.
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O diálogo foi sendo fortalecido por meio das parcerias que se

foram firmando: órgãos públicos, instituições acadêmicas, movimentos
sociais, organizações não governamentais, grupos de teatro, músicos,
autores, artesãos e representantes das comunidades da microrregião.

Tendo a certeza de que os laços que unem os povos à terra são as
tradições e os modos de vida que ali se estabelecem, percebeu-se
que as modificações que ocorreram e continuam a ocorrer no sertão
das gerais, pela via capitalista e todos os tipos de invasões que ali se
estabeleceram cultural, econômica e, principalmente, ambiental -,
fazem com que os nossos elos se esvaiam, da mesma forma como o
ambiente se modifica para receber os novos modos de produção.

Nasceu naquele grupo a forte vontade, de alguma forma, fortalecer,
unir e deixar aflorar a força da gente barranqueira e "geraisera" e
então discutir seu meio, seu lugar, sua diversidade cultural e todos os
diversos tipos de problemas ambientais que surgiram com a
exploração e a expropriação do cerrado e do cerradeiro.

No inverno de 2003, dias 12, 13 e 14 de junho, às margens do rio
São Francisco, aconteceu o primeiro encontro, que estabeleceu como
objetivo promover a interação dos mais diversos segmentos da
sociedade para refletir sobre o viver no cerrado e os impactos
provocados pela utilização dos recursos naturais finitos. O encontro
trouxe, apresentada na forma de uma das suas considerações finais,
a convicção de que cada vez que possibilitamos o reunir das mais
diversas pessoas e entidades fica a certeza de que "o outro mundo é
possível", por meio das ações cotidianas, simples, dentro de nossas
casas, em nossos ambientes e, ao mesmo tempo, entendemos que a
nossa casa maior é a "Gaia"; e que tudo que fazemos se reflete em
nosso lugar e em nossa morada: a Terra.

Estamos agora realizando o II Encontro Regional dos Povos do
Cerrado, lá na nossa Pirapora, fortalecidos pelas idéias e ideais
anteriores e pelos resultados obtidos no primeiro encontro,
acreditando que é essencial a mobilização dos povos da terra para
haver cuidado e ternura pela vida, e, assim, torne-se possível propiciar
um presente que viabilize um futuro com eqüidade e cidadania
planetária para todos.

Agua, terra, ar, solo e seres viventes são elementos essenciais para
a sobrevivência humana. Contudo, o homem contemporâneo se
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expõe a um modo de vida contrário ao equilíbrio do meio;
compreende a natureza como algo exterior, de que se pode apropriar.
Os recursos naturais são vistos como objetos de uso descartável.
Nessa caminhada, grande parcela de nossos biomas, de nossa flora,
de nossa faunas e de nossas comunidades tradicionais está sendo
consumida. Manancial de 5% de toda a biodiversidade mundial, o
bioma cerrado é também uma das vítimas da destruição do sistema
imposto.

Até o início dos anos 70, o solo do cerrado brasileiro era
considerado pobre e imprestável para o aproveitamento agrícola,
servindo apenas como pasto para a pecuária extensiva. Com os
avanços tecnológicos, o cerrado passou a ser visto como local
propenso para produção de grãos, principalmente os de exportação,
devido ao baixo custo da terra, à boa estrutura do solo, aos terrenos
planos aptos à agricultura mecanizada.

Todavia, foi necessário corrigir a acidez do solo, utilizar largamente
adubos químicos e orgânicos, numa lógica inversa à da natureza,
pois, ao invés de se adaptarem as plantas ao solo, adaptou-se o solo
às plantas. Ao domínio anterior da pecuária extensiva e da lavoura
itinerante e de subsistência, seguiu-se a lavoura comercial de
monocultura de grande porte para fins de exportação, com larga
utilização de máquinas agrícolas e descarte de mão-de-obra não
especializada. A ação governamental priorizou a construção de
estrada e de infra-estrutura de armazenamento, mas também
financiamentos subsidiados, única forma de tornar competitiva a
agricultura do cerrado.

Porém, os efeitos socioambientais mostraram-se muito graves:
êxodo rural, aumento de bóias-frias, desmatamento, erosão dos solos,
contaminação das águas e dos alimentos, surgimento de pragas antes
adaptadas ao próprio ambiente natural e significativa redução da
biodiversidade do cerrado.

No momento em que as preocupações ambientais são cada vez
maiores, uma grande questão é apresentada: como preservar essa
megadiversidade, se a cada dia a devastação aumenta? Esse é o
desafio oferecido por uma visão que busca o desenvolvimento
econômico sustentado em áreas do cerrado, pressuposto que inclui a
melhoria da qualidade de vida do cerradeiro. Embora em seus
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primeiros passos, essa perspectiva já desencadeia mudanças, e
parcelas da sociedade começam a valorizar o cerrado, suas coisas e
sua gente.

O conhecimento prático das populações locais, antes negligenciado,
passa a ser valorizado, especialmente o uso de plantas nativas na
alimentação, na ornamentação e na cura de doenças. Cachoeiras,
serras, parques e cavernas da região vêm sendo cada vez mais
visitados. E os movimentos sociais organizados, nascidos na
sociedade civil, universidades e ONGs são cada vez mais freqüentes
e atuantes na região do cerrado, fazendo vislumbrarem-se alternativas
que possam melhorar a vida do homem do cerrado, preservando seu
ambiente, por meio do desenvolvimento sustentável.

Sabemos que não há fórmula mágica para conciliar desenvolvimento
e preservação, mas precisamos buscar alternativas que contemplem
essas dimensões. E uma tarefa que demanda conhecimento,
criatividade e encontro de diversos tipos de atores; workshops,
seminários, feiras; criação de espaços de discussão, conhecimento e
troca; mostras que propiciem o encontro dos povos do cerrado, assim
como a divulgação de suas belezas cênicas. Cultura, história e
ciências podem contribuir para sua preservação.

Reconhecemos a necessidade de discutir, no campo científico, a
importância da formação de redes e de grupos que possam organizar
e viabilizar as alternativas e as proposições para o viver no lugar,
considerando lugar como espaço de construção e reconstrução do
homem a partir de suas relações socioambientais.

Veredeiros, "geraiseros", pescadores, agricultores, camponeses,
lavadeiras, lavradores, universitários, pesquisadores, cantores,
autores, educadores, professores, instituições públicas e ONGs
discutirão e refletirão, por três dias, sobre o cerrado e o homem que
nele vive; sua sustentabilidade e preservação como formas de garantir
um futuro mais harmônico.

Estou aqui em nome da UNIMONTES - "campus" de Pirapora -,
como ex-aluno, barranqueiro, veredeiro, 'geraisero", pescador,
convidando os Deputados, as Deputadas e os telespectadores da TV
Assembléia para, juntos, nas barrancas do Velho Chico, na gostosa
Pirapora, no outono de 2004, durante os dias 3, 4 e 5 de junho,
partilharmos a convivência com a gente ribeirinha: noites de lua cheia,
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Dia Mundial do Meio Ambiente, véspera do Dia dos Namorados.
Vamo-nos enamorar pelos povos do cerrado!

Hoje, como sempre, queremos também abraçar os nossos
conterrâneos piraporenses pelo aniversário de emancipação política
da nossa Pirapora, que completa, neste 1° de junho, 92 anos.
Estamos chegando perto do centenário dessa minha querida cidade,
que, além da beleza e da proteção do rio São Francisco, possui um
povo com este perfil marcante: hospitaleiro, alegre, forte e criativo.
Mistura uma série de características dicotômicas, cujo resultado é o
privilégio de ser piraporense. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Ana Maria Resende.
A Deputada Ana Maria Resende* - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, é com grande alegria
que hoje subo a esta tribuna para falar sobre assuntos de grande
importância para o nosso Norte de Minas. O primeiro está contido na
pág. 7 da revista "Isto E" desta semana, que nos mostra exemplos de
administração pública no Brasil.

Sinto alegria e orgulho ao ver estampada nessa página a nota 87,3
do Prefeito de Montes Claros, que, depois de oito anos, termina a sua
administração. Sem desgaste, sua administração foi positiva e voltou-
se para o desenvolvimento da nossa região. De público, digo que
ofendem e agridem a nossa cidade e a nossa administração por ciúme
e despeito, porque o Prefeito, após oito anos de mandato, atingiu o
índice extraordinário de 87,3 pontos numa pesquisa, apesar da
situação em que se encontram os nossos municípios.

Parabenizo não somente o Sr. Jairo Ataíde, Prefeito de Montes
Claros, mas também toda a sua equipe pelo trabalho realizado na
nossa cidade. Este ano haverá eleição municipal. Rogo a todos os
montes-clarenses que tomem cuidado com a nossa cidade e saibam
escolher quem dirigirá, por quatro anos, os destinos de Montes Claros.
Nesses oito anos, conseguimos caminhar. Portanto, desejamos um
Prefeito que nos leve certamente a dias ainda melhores.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - V. Exa. mostra a todo o
povo mineiro o fruto de um grande trabalho. O jornal "Estado de
Minas" publicou uma reportagem sobre auditorias feitas em 273
Prefeituras, das quais apenas seis não tiveram problemas com o
Tribunal de Contas, como licitações malfeitas, falta de estrutura nas
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Prefeituras, muitas com indícios de improbidade administrativa.
Isso choca o eleitor, porque aquele que recebe o voto para administrar
e legislar tem uma dívida com seu povo, com Deus e consigo mesmo.
O Prefeito Jairo Ataíde, após sete anos, tem merecido
reconhecimento. A revista "Isto E" retrata o fruto do trabalho de uma
equipe, a substancial modificação sofrida por Montes Claros, cidade
que era conhecida como "cidade da lona preta", pois a periferia era
lotada de pessoas atraídas pelas facilidades eleitorais, acampadas em
barracas de lona preta. Esse grupo, aos poucos, provou que é
possível fazer uma boa administração. Sinto-me valorizado também,
porque acreditei no Prefeito Jairo Ataíde desde seu primeiro mandato,
e juntos ajudamos a fazer essa transformação de Montes Claros.
Parabéns a V. Exa., não só por ser esposa do Prefeito ,Jairo Ataíde,
mas por ser uma Deputada consciente, que tanta contribuição tem
dado para nossa cidade. Esperamos que a sucessão de Jairo esteja
nas mãos de pessoas competentes e com sensibilidade administrativa
• social, que possam dar continuidade a essa administração vitoriosa
• que continue premiando nossa cidade com uma administração
exemplar, reconhecida não só pelas revistas internacionais, mas,
principalmente, pelo povo da cidade. Obrigado.

A Deputada Ana Maria Resende* - Gostaria de enviar ao Prefeito
Jairo Ataíde nossos parabéns e desejar que, neste ano, sejam eleitos
Prefeitos tão comprometidos com seu povo quanto Jairo tem sido com
Montes Claros.

Apresento outro tema, referente ao projeto Jequitaí. Trata-se de um
projeto de construção de duas barragens, cujas águas represadas
irrigarão cerca de 35.000ha de terras às margens do rio Jequitaí.
Vários municípios serão beneficiados, mais diretamente Várzea da
Palma, Jequitaí, Claro dos Poções, Buritizeiro, Francisco Dumont,
Engenheiro Navarro, Bocaiúva, Pirapora, lbiaí e Lagoa dos Patos. Na
verdade, todos os municípios da microrregião do médio São Francisco
serão beneficiados.

Recebemos, com alegria, a liberação de recursos da ordem de
R$2.700.000,00 para o início das obras. Destes, R$1.800.000,00
serão usados na atualização e na adequação do projeto à legislação
ambiental, trabalho que está a cargo da empresa Engecorps. Serão
destinados R$900.000,00 ao pagamento das desapropriações do local
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da barragem e do canteiro de obras.

Trata-se, na verdade, de um projeto que tem mais de 20 anos, mas
é tão atual que parece ter nascido agora. Na verdade, ele renasceu
pelas mãos do jovem e dinâmico Superintendente da CODEVASF em
Montes Claros, Dr. Anderson Chaves.

Não fosse sua tenacidade, sua chamada para que todos se unissem
em busca desse sonho, sua peregrinação pelos gabinetes dos
Deputados Federais para que fizessem emendas ao orçamento a
favor da CODEVASF, é possível que nada tivesse acontecido. Rendo
homenagens ao Presidente da companhia, Dr. Luiz Carlos Everton de
Farias, ao Diretor de Engenharia, Dr. Clementino Coelho, ao Ministro
Ciro Gomes e ao Vice-Presidente, Dr. José Alencar. A soma do
esforço de tantas pessoas conhecedoras do projeto e de sua
importância aliada à ação de parlamentares federais e à luta de todos
nós ousa dar início a esse importante projeto.

O terceiro assunto de que falaremos hoje se refere à Barragem de
Berizal, que conta com o apoio do DNOCS, representado em nossa
região pelo Vereador Paulo Guedes. Vemos caminhar para o final feliz
o processo de construção da Barragem de Berizal, cujo problema não
se resume apenas ou principalmente ao licenciamento ambiental, mas
também às dificuldades e conseqüências sociais surgidas no início de
sua construção, anos atrás. Para a solução desses problemas, foi
instituída uma comissão composta por representantes do DNOCS,
IDENE, FUNARBE, Prefeituras e das famílias dos assentados, dos
trabalhadores rurais, dos proprietários ou posseiros, além de suas
associações e sindicatos. Com isso, os problemas sociais estão sendo
resolvidos, e descortina-se, em breve, o anúncio do reinício das obras.

Defendemos a construção de barraginhas para a contenção de
enxurradas, águas pluviais que alimentarão o lençol freático que
sustenta os poços artesianos; defendemos a construção de caixas
d'água ao lado de moradias rurais para colher a água da chuva, que,
em 2004, foi abundante em nossa região; defendemos a construção
de microbarragens e de pequenas e médias barragens, sem grande
impacto ambiental, mas de extrema importância para armazenar água,
irrigar terras, manter o homem no campo, dar-lhe renda e sustento;
enfim, defendemos o Norte de Minas, pois queremos vê-lo no lugar
que sempre mereceu, um local de destaque solidário às demais
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regiões, com a certeza de que o sertanejo, nas palavras de
Euclides da Cunha, é, "antes de tudo, um forte".

O quarto assunto que trago hoje retrata o sentimento de toda a
população brasileira. E no município, lugar onde começa o Brasil, que
buscamos respostas às nossas necessidades básicas. Todos os
munícipes esperam do Governo Municipal o retorno ao pagamento de
tantas taxas, impostos e contribuições compulsórias. E grande parte
dos brasileiros não sabe que nossos municípios vêm sofrendo com a
redução da participação nas verbas constitucionalmente asseguradas,
destinadas à implementação de medidas sociais e econômicas
voltadas para a melhoria da qualidade de vida de nossa população.
Essas pessoas não sabem também que, apesar do constante
aumento da arrecadação tributária conseguido pelo Governo Federal,
devido ao privilégio dado por ele mesmo aos tributos não
compartilhados como COFINS, PIS e CPMF, as economias municipais
estão cada vez mais comprimidas.

E os tributos compartilhados, principalmente o Imposto de Renda e o
IPI, não têm acompanhado o mesmo ritmo de crescimento. No Brasil
de hoje, encontramos o governo municipal assoberbado de
obrigações e com os cofres vazios para operacionalizá-las. A revisão
do pacto federativo é imperiosa. Mudar esse enfoque significa
defender o cidadão. Por isso quero aqui colaborar na conscientização
de nossa população, uma vez que somente por meio da mobilização,
conseguiremos sensibilizar os que dirigem nosso País.

Faça você, que nos acompanha de sua casa, pela televisão,
façamos todos nós a correlação entre o valor dos tributos que
pagamos e a qualidade dos serviços sociais à nossa disposição. Cada
um de nós precisa sair em defesa do cidadão brasileiro e, juntos,
clamarmos pelos direitos assegurados pela Constituição Federal.

Somente assim teremos um município realmente considerado como
ente federativo de uma verdadeira federação. Não podemos mais
conviver com uma política pública que visa apenas à formação de um
grande superávit, com o pagamento priorizado de juros de uma dívida
cruel, enquanto nossa população, principalmente a de regiões
abandonadas historicamente, como é o caso do Norte de Minas,
convive com a miséria, com a exclusão quase absoluta, com a
pobreza, com a fome e com a desesperança.
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A solução de todos esses problemas passa por políticas

implementadas pelo município, dentro de uma distribuição tributária
em um novo pacto federativo."

Que todos nós, homens e mulheres de bem dessas Minas Gerais e
deste nosso Brasil, possamos clamar, recorrer, pedir, exigir que o
novo pacto federativo seja feito nesta Nação, para que dessa vez os
cidadãos de todos os grotões de Minas e do Brasil possam ter suas

• necessidades atendidas, porque, da maneira que está, nossos
municípios poderão fechar suas portas e, então, teremos de mandar
todos os nossos cidadãos para Brasília, para conviverem com o
Governo Federal, que está retendo 70% de todos os impostos
arrecadados no País.

Gostaria de terminar parabenizando o Prefeito Jairo Ataíde, de
Montes Claros, por ter conseguido, nesta administração, 87,3% de
aprovação no município, ao contrário do Governo Federal, que, após
um ano e meio de administração, está caindo em sua valorização e
em sua credibilidade. Nosso Prefeito continua crescendo em
popularidade e credibilidade. A ele nossos parabéns, e que todos
possamos ter, em nossas cidades, Prefeitos como ele, que trabalha
pelo bem do povo. Que o Presidente entenda as necessidades da
sociedade e mude Sua política para administrar o País. Muito
obrigada.

* - Sem revisão do orador.
2 a Parte (Ordem do Dia)

v Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 21 Parte da reunião, com a ja 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 Rogério Correia - Sr. Presidente, antes de iniciar a

votação dos projetos, até porque o "quorum" está baixo, quero
comentar uma pesquisa publicada, no final de semana, pelo jornal
"Estado de Minas", mostrando que a população não aprova greve.
Essa pesquisa, feita pelo Instituto Vox Populi, foi encomendada pela
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FIEMG. Chegou-se à conclusão de que, na hipótese de uma greve
de professores, 79% encontrariam outras formas de negociar, que não
a greve, isso se repetindo também com relação a 83% dos policiais.
Perguntados se apoiariam ou não uma possível greve, 71% dos
professores, e 77% dos policiais militares responderam que não
apoiariam. E a FIEMG, preocupada se haverá ou não greve.

Por que a FIEMG não faz uma pesquisa para saber o que o
empresário acha da Taxa de Incêndio, até para orientar uma possível
ação, como fez a Federação do Comércio, para o empresário não
pagar a Taxa de Incêndio? Garanto que o resultado vai dar próximo a
100%. No entanto, a FIEMG está preocupada com a possível greve
que possa ocorrer e que não é de desejo do Governador Aécio Neves.

Trata-se de uma federação que representa os empresários ou é um
braço empresarial do Governo Aécio Neves? Sinceramente, o Dr.
Robson Andrade tem decepcionado os empresários de Minas Gerais,
porque a FIEMG nunca faz nenhuma defesa do empresário.
Questiono, repito, por que a FIEMG não faz uma pesquisa sobre a
cobrança da Taxa de Incêndio, para, então entrar com uma ação para
impedir a cobrança dessa taxa.

Esse assunto não interessa à federação, porque não interessa ao
Governo. E uma federação dos empresários ou do Governador Aécio
Neves? A falta de representatividade da federação está ficando
evidente, por ser muito mais um braço empresarial do Governo, O Dr.
Robson Andrade acaba aparecendo como embaixador do Governo,
porque viaja com o Governador para baixo e para cima e para lá e
para cá. E não trata dos assuntos reais, de interesse da federação.

Evidentemente que uma pesquisa feita dessa forma e nesses
termos teria de dar esse resultado. Se ele está preocupado com a
segurança pública e com a educação, deveria perguntar o que o povo
mineiro acha do salário do professor. Poderia perguntar se o
Governador Aécio Neves está pagando um bom salário, um médio
salário ou um péssimo salário aos professores. Certamente que
obteria, próximo ao índice de 100%, a resposta indicando que está
pagando um péssimo salário aos professores.

A pesquisa deveria ver se a questão da segurança pública está
resolvida ou se o salário do policial militar é justo. Por que a federação

11 não fez essa pergunta? Porque não interessa ao Governo Aécio ter a



122
resposta, de 100% dos mineiros, de que a segurança pública não
está resolvida, não melhorou, não está melhorando e que o policial
militar ganha mal.

As perguntas da pesquisa da FIEMG foram apenas aquelas que
agradam ao Governador. E realmente uma pesquisa encomendada.
Ela é particular, feita com dinheiro do empresário; mas ele deveria
indignar-se com um tipo de federação que, ao invés de representá-lo,
age como braço do Governo.

Muitos poderão dizer que esse assunto não é da minha conta, mas
tentar manipular a opinião pública para impedir que categorias
importantes como a dos professores e a dos policiais se mobilizem,
realmente não é o melhor caminho para resolver esse  problema,
Governador Aécio Neves. Nem com a ajuda da FIEMG. E melhor o
Governador sentar com os professores e os policiais e negociar o
índice de aumento salarial, já que não tiveram reajuste no ano
passado nem este ano.

Os policiais estão mobilizados e, no dia 3, conforme prometido pelo
Governo, terão uma resposta do Governo. Tomara que seja positiva,
porque, se não, irão mobilizar-se e convencer a população de que o
erro é do Governador Aécio Neves. Os professores têm uma
assembléia no dia 16. Se continuar dessa forma, só restará a eles a
greve, não por culpa dos professores, mas por causa do Governador
Aécio Neves. Se me perguntassem: "Deputado, você é a favor da
greve dos professores e dos policiais?", diria que não, que sou a favor
de que se negocie. "Deputado, você é a favor de que exista um bom
salário?" Digo que sim. "O senhor apoiará, se entrarem em greve?"
Digo que apóio, para que o Governador resolva o assunto
rapidamente. Essas perguntas não foram feitas. O Dr. Robson não
pediu à Vox Populi para perguntar: "Você acha que o Governador
Aécio Neves deve resolver o problema dos policiais e dos professores,
antes que entrem em greve?", porque isso não é do interesse do
Governador Aécio Neves. Bela Federação das Indústrias! Deveria
chamar-se "federação dos industriários", que são um braço do
Governo Aécio Neves, em vez de uma federação dos representantes
dos empresários de Minas.

O Deputado Dinis Pinheiro - Não quero me colocar na condição de
visionário, como o Deputado Rogério Correia, mas, com muita

rÀ



123
humildade, apresento algumas sugestões a essa pesquisa a ser
feita, conforme sugestão do nobre colega.

Sugiro que se pergunte ao povo brasileiro o que acha dos juros
exorbitantes praticados pelo nosso mercado.

Gostaria também que se perguntasse a opinião do povo brasileiro
sobre a concentração excessiva de recursos do Governo Federal.

Sugiro que o povo brasileiro possa emitir sua opinião sobre a
situação precária das estradas federais.

Quem sabe, Sr. Presidente, nessa pesquisa, conforme sugestão do
nobre parlamentar, o povo brasileiro possa extemar sua opinião
sincera e verdadeira quanto ao salário mínimo que está sendo
praticado pelo Presidente Lula?

Deixo algumas singelas contribuições nesse encaminhamento feito
ao Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - E regimental. Com a
palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado Rogério
Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, fiz um comentário a
respeito de uma pesquisa feita pela FIEMG sobre a greve da Polícia
Militar e dos professores, em Minas Gerais. Fiz uma crítica à diretoria
da Federação, por intermédio de seu Presidente, que encomenda um
tipo de pesquisa que não tem nada que ver com a questão dos
empresários. Nessa crítica, incluí uma questão de interesse dos
empresários, que é a taxa de incêndio.

O Líder do PI- pertence à base de Governo Lula, mas na verdade
representa o Governo Fernando Henrique e o tucanato, que não tem
nada que ver com o Governo Lula. E bom que fique bem claro que ele
é tucano, sempre foi, sua aliança é com o lado de lá, e não espero
dele, nunca, a defesa do Governo Lula, mesmo que o Vice-Presidente
pertença ao PL. E a incoerência dos partidos que, ao invés de terem
um perfil político ideológico, possuem muito mais um perfil fisiológico,
preferindo fazer aqui a defesa do Governo Aécio Neves, desviando .o
assunto e tentando atacar o Governo Federal, cujo Vice-Presidente
pertence ao seu partido. Essas são suas incoerências.

Apenas repito as críticas que fiz: é impressionante uma pesquisa
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dessas, vinda no momento em que professores e dos policiais
militares se mobilizam. O Governo prepara uma reação, ao que tudo
indica, não para atender às reivindicações justas dos professores e
dos policiais, mas para tentar amedrontá-los e fazer com que não se
mobilizem. Deputado Sargento Rodrigues, estão tentando dizer aos
professores e aos policiais que não façam greve, porque a maioria da
população não está a seu favor.

O Governo articula com a poderosa Federação das Indústrias, para
que, ao invés de negociar, pressione os professores e policiais
militares. Esse é o motivo do surgimento dessa questão exatamente
neste momento, não há coincidência. A Federação das Indústrias
passa a fazer parte do esquema do Governador, agindo como um
braço do Governo. O Presidente da Federação se coloca como
embaixador do Governo, e não como representante dos empresários.
Essa é a crítica que faço. Aliás, o nosso Vice-Presidente, José
Alencar, foi ex-Presidente da FIEMG, que, naquela época, nunca agiu
dessa forma. Ao contrário, José Alencar defendia os interesses dos
empresários e fazia parcerias muito interessantes para que a
Federação ajudasse os setores mais empobrecidos da população.
Não constituía um braço do Governo, mas agia com independência;
por isso se transformou em líder empresarial importante.

E impressionante a articulação do Governador em nosso Estado. E
formidável a sua forma de tratar esse tipo de questão e de desviar-se
de outros assuntos. Mais uma vez tomou essa atitude para não
responder sobre o que fará em relação às reivindicações.

Fazendo comparação com o Governo Lula, que une o PT, o PI- e
outros, este ano o Governo chamou todas as categorias e lhes
ofereceu índice de reajuste superior ao índice inflacionário. Ainda não
foi suficiente, porque a defasagem que o Governo Fernando Henrique
deixou é muito grande. Por outro lado, o Governo abriu concurso
público, e serão chamados 40 mil servidores públicos; portanto, tratou
o setor público de outra forma. Aliás, a abertura do concurso foi
criticada pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, que afirmou
que seria jogar dinheiro fora. Achamos que não. O seu objetivo é fazer
a máquina pública funcionar decentemente. Esse é o caminho que
todos os governantes deveriam buscar. Infelizmente, ao que tudo
indica, o Governador Aécio Neves não tomará esse rumo e já prepara
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uma reação contra as mobilizações. Se esse tipo de atitude tem o
apoio do Líder do PL, paciência. O PI- que explique aos professores e
aos oficiais militares o seu posicionamento.

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados e

Deputadas, público que nos assiste por meio da TV Assembléia, não
entraremos em embate partidário, mesmo porque estamos
aguardando o Governador anunciar um índice salarial para os policiais
civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários.

A categoria está fortemente mobilizada. Neste exato momento, as
entidades das classes policiais estão à frente dos batalhões de polícia
e das delegacias conclamando os companheiros para a grande
mobilização do dia 9 de junho.

Não poderia deixar de tecer rápido comentário. Inscrevi-me para
falar sobre o assunto amanhã, à tarde, neste mesmo expediente,
quando ocuparemos a tribuna por 15 minutos para debater os dados
apresentados por essa pesquisa. Na verdade, a pesquisa está
tentando desestimular os policiais, o que não ocorrerá, pois estão
mobilizados e conscientes do que querem: reajuste salarial, de forma
justa e coerente. Hoje os policiais civis e militares, os bombeiros e os
agentes penitenciários reivindicam condições dignas de salário e de
trabalho para poderem prestar serviço de qualidade e à altura da
população mineira. Disso tudo faz parte a infra-estrutura logística,
como equipamentos e viaturas, ou seja, toda a infra-estrutura
necessária para que possam cumprir bem a missão que lhes foi
confiada e delegada por meio de concurso público.

Quero acompanhar pontualmente o Deputado Rogério Correia no
tocante à pesquisa apresentada pelo jornal "Estado de Minas".
Infelizmente, o jornal publicou uma matéria de meia página acerca da
pesquisa que revela que 84% da população é contrária ao movimento
dos policiais e dos professores; porém, num cantinho de página,
publicou a morte do Soldado Siqueira, mencionado que este
parlamentar compareceu ao seu enterro.

Acompanhamos a perda de mais um soldado no cemitério do
Parque Municipal, em Contagem. E o 160 policial que morre. Esse
mesmo jornal publicou três páginas sobre o crescimento do consumo
de craque, estando Belo Horizonte em 1 0 lugar. Num momento,
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aponta que a população é contrária ao movimento, mas se
esquece de cobrar segurança dos Governos Municipal, Estadual e
Federal. Os policiais querem segurança, salário digno e condições de
trabalho.

Os policiais deram voto de confiança ao Governador Aécio Neves na
assembléia do dia 19, mas, em momento algum, deixaram de
permanecer mobilizados e conscientes de seu objetivo, ou seja,
salário digno, capaz de prover a subsistência de sua família e
condições de trabalho para oferecer segurança à população.

Não precisamos fazer pesquisas. Gostaríamos que fosse publicado
o índice de insatisfação do cidadão com a falta de segurança pública,
que é campeã no nosso Estado.

Portanto, gostaria de me ater ao embate travado pelos Deputados
Rogério Correia e Dinis Pinheiro. Os policiais reivindicam condições
dignas de trabalho e salário capaz de atender às necessidades de sua
família. Não será uma pesquisa que intimidará os policiais. Muito
obrigado.

O Deputado Leonardo Moreira - O Deputado Rogério Correia, Líder
do Bloco PT-PCd0B, fez uma comparação do PL com o tucanato. O
PL orgulha-se de ser base do Governo Aécio Neves, que vem
modernizando a máquina administrativa e colocando Minas Gerais no
caminho certo.

O Deputado Dinis Pinheiro, Vice-Líder do Governo nesta Casa,
mencionou o que a população pensaria se fosse feita uma pesquisa
relativa ao salário mínimo, à conservação das estradas federais e aos
exorbitantes juros cobrados.

Creio que poderia ser incluído nessa pesquisa o que a população
pensa da "máf ia dos vampiros", detectada em Brasília, que, graças a
Deus, ficou só no desvio bilionário de recursos do Governo. Se
houvesse desvio de sangue, a população estaria anêmica, tantos são
os dráculas e vampiros que existem nessa operação fraudulenta. Sr.
Presidente, acrescento que deveria ser colocado na pesquisa o que
ficou conhecido como talvez um dos maiores escândalos ocorridos no
País: o caso Waldomiro. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não pedi essa questão
de ordem para contestar as palavras do nobre colega Leonardo
Moreira, mas para concordar com o que diz sobre a "máfia dos



127
vampiros", assunto de que tratamos pouco aqui e que precisa de
um tratamento mais adequado. De fato, essa 'máf ia dos vampiros" é
uma vergonha. Mais de R$2.000.000.000,00 foram roubados do povo
brasileiro e do Sistema único de Saúde, desde 1990. E esse roubo
vinha acontecendo inclusive agora, no Governo Lula, por meio de um
assessor que era amigo do Ministro e que foi preso por ordem da
Polícia Federal, com autorização de escuta do próprio Presidente.

Portanto, iniciamos o desmantelamento de uma máfia que, desde
1990, roubava no Brasil. Passou por diversos Governos: o de ColIor
de Meio, o de Itamar Franco, dois de Fernando Henrique, e está
sendo desmantelada no Governo Lula, que não rouba e não deixa
roubar. Nem o Presidente Lula nem o nosso Vice José Alencar
roubam, nem deixam roubar.

Estranhamente, o desvio de um valor muito maior do que o do caso
Waldomiro não recebeu por parte da Oposição, no Congresso
Nacional, nenhuma solicitação de Comissão Parlamentar de Inquérito.
O Senador Arthur Virgílio não se pronunciou a respeito nem pediu a
CPI dos vampiros como caberia à Oposição. Parece-me que o próprio
José Serra não tem interesse nela, uma vez que já detectaram a
participação de um de seus assessores, que por lá ficou e jamais foi
investigado. Foram quatro anos e mais quatro do Governo Fernando
Henrique. E não vi a Oposição fazer estardalhaço e solicitar no
Congresso Nacional uma CPI.

Podem questionar o porquê de o PT não pedir, mas respondo que
temos confiança no Governo. O nosso Governo está fiscalizando,
colocou a Polícia Federal no caso e também o Ministério Público, ou
seja, está dando uma resposta ao desmantelar a "máfia dos vampiros"
em nível nacional, o que nenhum outro Governo fez. E evidente que
não cabe ao Partido dos Trabalhadores propor uma CPI, uma vez que
confiamos em nosso Governo.

Nesse caso, caberia ao Ministro José Serra, junto com o Senador
Arthur Virgílio, encabeçar a solicitação da CPI dos vampiros, o que,
estranhamente, não fizeram. Se solicitarem, a nossa posição será a
mesma que tivemos no caso Waidomiro: não consideraremos
necessária, pois esse é um Governo sério, que apura os fatos. Porém,
estranha-me o silêncio da Oposição. O silêncio dos Tucanos deixou-
me com "a pulga atrás da orelha". Fizeram todo aquele escândalo no
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caso Waidomiro, insistiram na CPI e agora nenhum deles solicita
CPI?

Concordo que o PT não solicite, pois este é o nosso Governo e nele
confiamos. Não pediremos CPI para um caso que sabemos estar
sendo apurado. Mas é muito estranho o silêncio dos Tucanos! Muito
estranho!

Nesse caso, justiça
mandou apurar muitas

seja feita, o ex-Presidente Itamar Franco
das questões e realizou substituições. O

Governo tem de agir para não permitir a corrupção. No Governo
Fernando Henrique, ninguém fiscalizou, embora esses boatos que
correm em Brasília sejam antigos. Logo que o Ministro assumiu o
cargo, no mês de março, pediu para que fosse realizado um
levantamento das denúncias que por lá corriam. O Governo Lula
tomou posse em fevereiro e, em março, iniciou-se a apuração dessas
denúncias, que deveria ter sido realizada antes. E estranho o silêncio
dos tucanos.

O Deputado Carlos Pimenta - Destoarei dessa discussão sobre
vampiros, que, no Nordeste, é chupa-cabra. O povo brasileiro aguarda
uma providência. Caberia perfeitamente a instalação de uma
comissão investigante, ou seja, uma CPI, não importando qual partido
fez a solicitação, seja o PT, seja o PSDB. O povo exige uma
explicação para isso, pois foi muito lesado, principalmente os que
necessitam dos hemoderivados.

Pedi a palavra pela ordem para tecer um comentário acerca de um
ofício encaminhado pela Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais,
de 27 de maio, solicitando providências com relação aos problemas
causados pela barragem de lrapé.

Solicito à Presidência que constitua uma Comissão Especial, já
protocolada, e à mesa dos trabalhos legislativos, para realizarmos
algumas reuniões com os municípios atingidos pela barragem de
lrapé, umas da principais obras dos Governos Federal e Estadual na
região do Norte de Minas. Há mais ou menos um mês, falamos sobre
alguns problemas que estavam ocorrendo na região.

A Pastoral da Terra alega que a CEMIG, responsável pela obra de
rapé, não está cumprindo com os compromissos assumidos nc

Termo de Acordo firmado com a Comissão dos Atingidos e com c
Ministério Público Federal. Os atingidos denunciam que, há seis
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meses do previsto enchimento do reservatório, nenhuma família foi
reassentada.

Sem discordar da Pastoral da Terra, a realidade é outra. Estivemos
lá recentemente e constatamos que o processo de reassentamento
das pessoas que estão saindo da área atingida pela barragem está
acontecendo. A CEMIG está adotando o melhor critério para a
aquisição das terras que são reconhecidamente produtivas. As
pessoas estão sendo reassentadas nos Municípios de Itamarandiba,
de Capelinha, de Francisco Dumont, de Janaúba, de Montes Claros,
de Grão Mogol, de Botumirim e de Cristália. Essa foi a realidade que
constatamos.

A Pastoral da Terra denunciou também que as poucas terras
adquiridas não comportam todas as famílias, chegando-se ao
disparate de a CEMIG propor ao grupo o sorteio das famílias que
ficaram de fora do reassentamento. Constatamos que a CEMIG está
adotando um critério para que possam permanecer juntas, tanto
quanto possível, as famílias que viviam em vizinhança. Pudemos
observar que a CEMIG está tendo esse cuidado.

Alegaram também que está ocorrendo uma descaracterização dos
reassentamentos, na medida em que estão sendo divididos grupos de
60 famílias em subgrupos de até 2 famílias, distanciadas em até
50km.

Sr. Presidente, não estamos duvidando do documento da Pastoral
da Terra. Entendemos que esteja acontecendo um equivoco. Pedimos
a V. Exa. que constitua uma Comissão Especial, pois temos a grande
missão de nos reunir no canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de
lrapé com todos os municípios. Os Prefeitos estão dispostos a levar
os representantes das pessoas atingidas. Podemos contar também
com a presença dos Vereadores e da imprensa, para que possamos
ver, pela primeira vez no País, um processo de reassentamento que
obedece a critérios sociais, familiares e de justiça. Então, é importante
que defendamos essa questão, porque essa usina foi uma das
bandeiras que tivemos o cuidado de ter em nossas mãos. Realizamos
inúmeras audiências públicas no local. Está havendo o maior respeito
aos critérios adotados no passado recente. Certamente, dentro de
alguns meses, teremos o enchimento da Barragem de lrapé, grande
obra social que trará desenvolvimento e qualidade de vida àquelas
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pessoas. Estamos atentos, para que nenhuma injustiça seja
cometida contra os reassentados. Esse compromisso não foi do
Deputado Carlos Pimenta, mas desta Assembléia Legislativa, que tem
acompanhado o processo "pari passu". Ressalto a disponibilidade que
a Mesa e o seu Presidente Mauri Torres nos têm dado. Estivemos em
lrapé todas as vezes que solicitamos. Esse desfecho é importante, até
para que possamos passar a limpo o documento da Pastoral da Terra,
convidando-a para participar de uma grande audiência pública em
lrapé, para constatarmos o que está ocorrendo. As informações que
recebemos não estão condizentes com esse documento. Muito
obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, escutei atentamente as
palavras do Deputado Carlos Pimenta. A Bancada do PMDB está
apresentando requerimento nesta tarde, solicitando a criação de uma
comissão especial, para que possamos acompanhar as denúncias
que o jornal "Estado de Minas" publicou hoje, com relação às notas
fiscais frias. Essa situação vem ocorrendo pelo desdobramento da
morte de nosso ex-funcionário, que foi assassinado. Achávamos que
ele estava envolvido numa coisa, mas a polícia suspeita de que teve
participação no caso de vendas dessa notas frias, que já conhecemos
bastante. E oportuno que possamos criar uma comissão para
acompanhar as investigações de perto.

Há duas investigações importantes. O parlamento pode contribuir
para a melhoria da arrecadação do Estado, que diminui a cada dia.
Existem duas situações bastante distintas. A primeira se refere ao
assassinato, com a prisão do mandante, que já está em curso pela
Polícia. Hoje, a imprensa publicou grande matéria sobre o assunto. A
segunda situação diz respeito às prisões efetuadas em Carmo da
Mata, onde a Secretaria da Fazenda e o Ministério Público levantam
suspeitas dobre alguns fiscais, envolvendo várias pessoas daquele
posto fiscal da Zona da Mata. Portanto, Sr. Presidente, é importante
que essa comissão seja instalada o mais rápido possível. Talvez isso
seja mais importante que a votação de projetos. Sabemos que a
imprensa cobra número de projetos, mas, se a Assembléia estiver
atenta a essas atividades do Governo e a essas fiscalizações,
certamente estaremos cumprindo o nosso papel. Faço, então, dois
pedidos a V. Exa., Deputado Mauri Torres: a instalação da CPI de
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Capão Xavier, fundamental para que possamos passar essas
dúvidas a limpo. A mineração está impedida de entrar em operação,
por um medida judicial. A justiça concedeu liminar. Não sei por que o
Governo se envolveu nisso, tentando cassar essa liminar. O IEF e o
IBAMA também se envolveram, assim como a Prefeitura de Nova
Lima. Nenhum deles conseguiu cassá-la ainda. Os indícios que
apresentamos à Justiça Federal são bastante consistentes, com
documentos provando que houve irregularidades na liberação das
licenças. O que queremos, Presidente, é que isso seja passado a
limpo; por isso, faço dois apelos a V. Exa.: a instalação imediata da
CPI de Capão Xavier e a instalação, a partir da aprovação do
requerimento apresentado pela Bancada do PMDB, de uma comissão
especial para acompanhar essas averiguações da Polícia Civil,
bastante noticiadas pela imprensa, e para acompanhar, junto à
Secretaria da Fazenda, a situação do posto fiscal da Zona da Mata.
Acredito que, com isso, daríamos uma grande contribuição, até para
complementar os dois projetos do Governo do Estado que estamos
votando: o Micro Geraes e o pagamento incentivado. Tenho minhas
dúvidas com relação aos resultados práticos dessas duas legislações,
mas a Assembléia Legislativa está votando do jeito que o Governo
mandou. Continuo dizendo que não vai resolver o problema do
Estado, que não vai haver arrecadação, que o Micro Geraes vai gerar
um aumento absurdo da carga tributária e uma redução da
arrecadação do Estado, mas isso já não é problema nosso. Fizemos o
alerta, mas o Governo quer que se aprove; então, vamos aprovar
como ele quer. Talvez, daqui a quatro ou cinco meses, possamos
estar aqui revendo todo esse processo, porque tenho a certeza de que
o Estado está abrindo mão de uma receita com base em informações
que, segundo entendemos, na prática não vai funcionar.

Portanto, Sr. Presidente, peço a V. Exa. mais uma vez que
possamos instalar a CPI de Capão Xavier e uma comissão especial
para acompanhar essa situação da emissão excessiva de notas
fiscais frias no Estado de Minas Gerais. Todos sabemos como isso
funciona, mas a Secretaria ou o Governo isoladamente não têm
condição de acabar com essa máf ia. A participação da Assembléia
Legislativa não vai acabar com essa máf ia e com essa sonegação,
mas tenho a certeza de que podemos diminuir muito. Com isso, o
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Estado poderá aumentar a arrecadação em pelo menos 20%.
Então, para que haja a participação do parlamento, peço a V. Exa.
que faça a instalação dessa comissão especial - que depois pode até
se transformar em CPI - para acompanhar as investigações que estão
sendo feitas.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 1.574/2004, do Deputado
Neider Moreira, ao Projeto de Lei n° 1.423/2004, do Deputado
Leonardo Quintão, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 1° de junho de 2004.
Mauri Torres, Presidente

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 7812004, do Deputado Ricardo Duarte e outros, que
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
e revoga o § 4° do seu art. 82. Pelo BPSP: efetivos - Deputados
Antônio Carlos Andrada e Leonídio Bouças; suplentes - Deputada Ana
Maria Resende e Deputado Sebastião Helvécio; pelo Bloco PT-
PCd013: efetivo - Deputado Ricardo Duarte; suplente - Deputada Jô
Moraes; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira;
suplente - Deputado Gustavo Valadares; pelo PP: efetivo - Deputado
Paulo Piau; suplente - Deputado Gil Pereira. Designo. As Comissões.

Despacho de Requerimentos
A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VIII do art.

232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Roberto
Carvalho solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
1 .465/2004, e Leonardo Moreira solicitando a retirada de tramitação
do Projeto de Lei n° 1.431/2004 (Arquivem-se os projetos.); nos
termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno,
requerimentos do Deputado Leonardo Moreira (3) solicitando que os
Projetos de Lei nos 1.598, 1.599 e 1.60912004 sejam encaminhados às
comissões seguintes a que foram distribuídos, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer; nos termos do
inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Chico Simões solicitando a inclusão em ordem do dia do
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Projeto de Lei n° 643/2003; e, nos termos do inciso XXI do art. 232
do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Fábio Avelar e
outros solicitando a convocação de reunião especial para comemorar
o Dia Mundial do Meio Ambiente, e João Bittar e outros solicitando
convocação de reunião especial para homenagear o Grupo Martins
pelos seus 50 anos de fundação.

Votação de Requerimentos
• O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte em
que solicita seja encaminhado pedido de informações ao
Coordenador-Geral da 6 UNIT do DNIT, sobre o cronograma das
obras de reforma da BR-135 e o motivo da paralisação da obra
iniciada no trecho entre o trevo da BR-040, no Município de Curvelo, e
o entroncamento do Município de Engenheiro Navarro. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando
ao Sr. Luiz Antônio Ribeiro, Diretor-Gerente Comercial de Agências III,
do Banco ltaú S.A., a relação das agências bancárias do BEMGE,
fechadas em 2004, e das que se prevê que serão fechadas. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Trabalho, em que solicita seja
encaminhado ofício ao Procurador-Chefe da Procuradoria da
República de Minas Gerais com vistas a sejam enviadas, a esta
Comissão, informações sobre a Vara em que foi protocolado o pedido
de concessão da liminar referente ao contrato celebrado entre a
GTech e a EMBRATEL, com cópia do seu inteiro teor; e sobre a
existência do procedimento administrativo criminal relativo à GTech
"versus" Loteria do Estado. 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, em que solicita
informações ao Presidente da Fundação Nacional de Saúde -
FUNASA - sobre os convênios celebrados com o Município de
Joaima, em Minas Gerais, para saneamento básico, ampliação de

• fornecimento de água tratada, perfuração de poços artesianos e
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construção de sanitários domiciliares, no período de 1999 a 2004.
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, em que solicita seja
encaminhado ao Presidente da Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL - pedido de informações sobre o
programa de instalação de aparelhos de telefones públicos digitais
especiais para surdos, e sobre se o Plano Geral de Metas para a
Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no
Regime Público, aprovado pelo Decreto n°2.592/1998, e em especial
o disposto no art. 10, está sendo cumprido pelas empresas
concessionárias. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita a
retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.121/2003. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o
projeto.

Requerimento do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita que o
Projeto de Lei n° 1.075/2003 seja distribuído, em 2 0 turno, à Comissão
de Educação. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P 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 - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum especial para votação de propostas de emenda à Constituição
e de projeto de lei complementar, mas a existência de número
regimental para a apreciação das demais matérias constantes na
pauta.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.201/2003, da
Deputada Marília Campos, que consolida a legislação estadual que
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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 administrativos, tributário, creditício e de
desenvolvimento empresarial a elas aplicáveis e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em P turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Marília Campos.
A Deputada Marília Campos* Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, fomos os autores desse projeto, que recebeu um
substitutivo nesta Casa. Dê fato, esse foi um substitutivo que
enriqueceu muito o projeto.

Trata-se de um projeto da maior importância para Minas Gerais,
uma vez que a média, a pequena e a microempresa têm pelo menos
dois papéis cruciais. O primeiro diz respeito à descentralização do
desenvolvimento econômico, no Estado; e o segundo, à geração de
emprego e de renda.

Esse substitutivo enriqueceu muito o projeto, porque isenta do ICMS
empresas que arrecadam até R$5.000,00 por mês. Além disso,
desburocratiza muito os procedimentos contábeis. Certamente, a
pequena e a média empresas serão aliadas importantes do Governo
em função dos novos procedimentos contábeis no combate à
sonegação.

Sr. Presidente, gostaria de fazer uma ressalva ao substitutivo,
porque recebemos a intervenção do Deputado Antônio Júlio dando
conta de que esse projeto aumentaria a carga tributária. Já tivemos
várias discussões na Comissão de Fiscalização Financeira sobre esse
assunto. Também, como disse, já tivemos aqui no Plenário, hoje, a
intervenção do Deputado em relação a esse projeto. Como autora,
recebi várias manifestações de pessoas que fazem parte da CDL, de
advogados e de escritório de contabilidade dizendo que esse projeto
aumentaria a carga tributária.

• No meu entendimento, até este momento, não há essa alteração.
Como se trata de uma questão nova, inclusive para mim, Sr.
Presidente, quero fazer uma declaração antecipada, solidarizando-me
com as preocupações desses setores, mas não tenho condições de
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ter uma posição consolidada a respeito dessa questão, se o projeto
aumenta ou não a carga tributária, uma vez que os debates não foram
suficientes. Além disso, os dados da Secretaria de Fazenda dão conta
de que não ocorre essa alteração.

Então, Sr. Presidente, a Bancada do PT votará favoravelmente a
esse projeto na forma como está, mas gostaríamos de contar com a
sensibilidade do Legislativo para o aspecto seguinte: caso se
comprove, de fato, um aumento da carga tributária, que seja feita uma
revisão num momento posterior.

Entendemos que esse projeto é importante. O substitutivo melhorou
muito o projeto. Mas, se comprovarmos que haverá aumento
substancial da carga tributária que possa prejudicar alguns setores da
economia, faremos uma revisão e um novo debate.

Nesse sentido, votamos favoravelmente ao projeto. Contamos com a
disposição e a sensibilidade desta Casa para, num momento
posterior, se necessário, fazermos revisão. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.
• Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,

tenho questionado bastante o Projeto de Lei n° 1.201/2003. O meu
posicionamento é claro. Encaminho essa votação para deixar
registrado nos anais desta Casa o meu posicionamento. Esse projeto
sacrificará parte das pequenas e médias empresas em até 70%.
Essas informações são da Secretaria da Fazenda.

Deputada Marília Campos, o que mais me preocupa é o Governo
isentar a maior parte dos microempresários e abrir mão de uma
receita. Na minha projeção, o Estado abrirá mão, a partir da
aprovação desse projeto, de R$400.000.000,00 por ano, o que
corresponde a R$35.000.000,00 por mês. Repito: essas informações
também são da Secretaria da Fazenda. Não inventei esses números.
Aliás, a imprensa noticiou um documento que projetava as perdas,
elaborado na Secretaria da Fazenda.

Isso me preocupa muito. Na verdade, trata-se uma teoria, um projeto
acadêmico, que não inserirá na base de arrecadação os recursos que
sonham. Se, por acaso, conseguirem incluir algo, não será mais que
5%. Portanto, o Governo abrirá mão de receita em nome de uma
simplificação. Essa é a nossa preocupação. Acredito ser importante
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essa simplificação, que as microempresas têm de se organizar,
mas deveríamos aproveitar alguma coisa do programa Micro Geraes,
que está sendo revogado por essa lei, para que as coisas funcionem.

A Bancada do PMDB levanta essa questão, pois analisamos o
projeto com muita cautela. Tivemos as mesmas preocupações que a
Deputada Marília Campos, mas obtivemos as informações. Só que
eles não querem dar o braço a torcer, porque o projeto foi lançado na
FIEMG com todas as pompas, como se fosse inovador. O projeto
pode até ser inovador, mas acarretará grandes prejuízos para o
Estado. Nos últimos sete meses, se computarmos aquilo de que o
Governo abriu mão, em relação à receita, chegaremos a um prejuízo
de mais de R$600.000.000,00 ao ano: a questão do ICMS, do óleo
"diesel", da não-votação do projeto dos cartórios e do veto do DPVAT,
em que o Governo beneficiou as seguradoras.

Acredito que devemos esperar para votar esse projeto. Não
podemos votá-lo da forma como está. Agora é que os Deputados
estão recebendo as demandas das suas bases eleitorais. O pessoal
está reclamando que terá aumento da carga tributária, enquanto a
maioria terá redução, pois estarão isentos.

Eles isentarão os que estão em atividade formal e esperam que os
que estão na informalidade venham para a formalidade cobrir esse
déficit. Isso é um sonho. A não ser que mudemos, de uma hora para
outra, a cultura do povo brasileiro.

Portanto, faço intervenção para registrar a preocupação da Bancada
do PMDB, e especialmente a minha, de que o Governo está se
iludindo com esse projeto, ao abrir mão de R$400.000.000,00 ao ano,
caso esse valor não aumente. Tenho uma visão prática desse projeto:
com ele, abrimos uma avenida de oito pistas, sem cruzamento, para a
sonegação. Facilitaremos a sonegação e, em hipótese alguma, haverá
aumento da arrecadação. Não vejo essa possibilidade.

Votaremos favoravelmente, para ver o que acontecerá, como disse a
Deputada Marília Campos. Sr. Presidente, acontecerá como com a
Taxa de Incêndio. No momento em que a Secretaria iniciar a

• modificação do sistema, haverá uma grita geral de todos os
empresários mineiros contra o projeto. Deixo claro aqui que essa é a
minha contribuição ao Governo do Estado, para não criarmos mais
dificuldade nem desgaste para o Governador Aécio Neves.
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Insisto em dizer que o projeto é uma grande inovação acadêmica,

pois as suas idéias são interessantes, mas, na prática, diminuirá a
receita do Estado.

Finalizando, essa matéria terá repercussão negativa. Não podemos
votar sem quórum. Portanto, Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que,
antes de pô-lo em votação, faça a recomposição de quórum. E
importante que haja uma presença maior de Deputados para aprová-
lo. Certamente será um projeto que, mais uma vez, dará desgaste ao
Poder Legislativo.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia* - Deputado Antônio Júlio, obrigado.

Faço minhas as palavras da Deputada Marília Campos. Concordo
com a análise do Deputado Antônio Júlio. Votaremos favoravelmente
ao projeto do Governo. Dissemos que somente o votaríamos após a
aprovação do plano de carreira da educação; e fizemos uma
obstrução a ele, para apressar o trâmite do projeto da educação.
Felizmente, esse plano foi aprovado, e os professores iniciam nova
luta pela tabela salarial, que é extremamente importante e contará
com o nosso apoio.

O Governo garante que não haverá aumento da carga tributária. O
Deputado Antônio Júlio pensa o contrário e tem chamado a atenção
para isso. Algumas entidades de classe, como a CDL, a Federação do
Comércio, têm demonstrado preocupação com o aumento de carga
tributária. Porém, Deputado Antônio Júlio, a FIEMG não a tem
demonstrado e parece não se preocupar com coisa alguma. Aliás,
aceitam até a taxa de incêndio, não reclamam nada na justiça. Logo,
não sei se elaboraram um belo estudo do projeto ou se não estão
interessados se haverá ou não aumento de carga tributária. A FIEMG
anda preocupada em fazer pesquisa para agradar o Governador e
saber se o povo é a favor ou contra a greve dos professores e dos
policiais. Então, não tem cumprido o seu papel de representante dos
empresários. Não dizem nada a respeito. Os empresários se
encontram à deriva, com a taxa de incêndio e o aumento de carga
tributária. Isso nos preocupa. E evidente que, se isso acontecer, a
culpa é do Governo Aécio Neves.

Preocupa-nos também a questão de o Governo abrir mão de receita,
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o que constantemente acontece. Por mais que diga não ter
dinheiro, abre mão dele. Um dos exemplos é o DPVAT. Citamos esse
caso diversas vezes. Aliás, o Deputado Antônio Júlio já abordou isso.
O ex-Deputado Pimenta da Veiga, advogado da Federação, teve um
papel importante para que o Governo voltasse atrás na cobrança de
algo certo para a arrecadação. Porém, terminou ajudando as
seguradoras. Parece que o Governo tem interesse em cobrar do povo
taxa de incêndio, e não no dinheiro proveniente desses setores. O
Governo diz que arrecadará mais.

Votaremos favoravelmente para que o Governo, tendo melhores
condições de arrecadação, anuncie um reajuste para a Polícia Militar
no dia 3 e envie o plano de carreira e a tabela salarial dos
professores. O Governo disse que arrecadará muito dinheiro com
esses dois projetos que hoje aprovaremos. Por isso já iniciamos a
cobrança do reajuste. E preciso que o funcionalismo fique atento,
porque estamos aprovando mais dinheiro para o Governador do
Estado.

Parece-me que o Governo já está com muito dinheiro, pois tem
anunciado que as coisas andam bem no Estado. O funcionalismo
público também precisa do seu quinhão, já que o Governo está
extremamente satisfeito com a arrecadação. Faz propagandas
positivas mostrando que tem gastado com projetos. Sabemos que se
trata de dinheiro do Governo Federal, mas diz estar em uma situação
cômoda. Os policiais militares e os professores estão acompanhando
os acontecimentos. Neste semestre e no início do próximo, teremos
grandes movimentações, pois o funcionalismo público, assistindo à
recuperação do Estado alardeada e propagandeada pelo Governador
Aécio Neves, lutará por sua parte. O funcionalismo público já fez muito
sacrifício, mas, até hoje, o Governador não deu um centavo de
aumento, ao contrário do Presidente Lula, que abriu 40 mil vagas para
serem preenchidas por concurso público e concedeu a todos os
funcionários reajuste salarial superior à inflação.

Agora, é hora de o funcionalismo estadual da educação, da saúde,
enfim, de todos os setores, entrar na luta pela tabela salarial de seus
planos de carreira. E necessário que os policiais militares apertem o
cerco para garantir seu reajuste.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. 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 processo eletrônico. Para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram a sua
presença no painel que o façam nesse momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 15 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência toma a votação sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, solicito que seja
feita a chamada para a recomposição de quórum.

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

• Sr. Secretário (Deputado Bonifácio Mourão) - (- Faz a chamada.).
• Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Responderam à

chamada 27 Deputados. Número insuficiente para votação, mas
suficiente para a discussão das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 20 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. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1 0 turno, com a Emenda n o 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões.
• Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, pessoas que nos acompanham, discuto esse projeto que
versa sobre tributação. Devemos fazer tudo que pudermos para tornar
mais eficiente, mais ágil e justa a cobrança de tributos. Sabemos que
a dificuldade é grande em âmbito municipal, estadual e federal, mas
não podemos concordar com essa falta de criatividade, essa idéia de
criar novos tributos toda vez que a situação se complica, pois o
contribuinte não está agüentando pagar o que já existe.
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Não podemos, também, conviver com essa injustiça de uns

pagarem, e outros, não. Temos de ter o seguinte critério: quem pode
pagar muito paga muito; quem pode pagar menos paga menos; quem
não pode pagar nada não paga nada, e exigir dos governantes que
apliquem os recursos para minimizar o sofrimento dos contribuintes,
principalmente dos mais necessitados.

Presenciamos, em Minas Gerais, o fato de a propaganda dizer algo
que não é dito pela imprensa, e outra coisa ser praticada. O Governo
e os partidos aliados, a todo instante, usam os meios de comunicação
para dizer que o Estado já reencontrou seu caminho e já está
estruturado, que plantou a semente e agora só tem de colher os
frutos. A imprensa, em nenhum momento, estampa, em seus
noticiários, o que está acontecendo na prática. Vemos um Estado
totalmente ineficiente, que sequer consegue transportar seus alunos
até a sala de aula.

Você vê todos os prédios das escolas públicas estaduais num
sucateamento total. Alguns colocam em risco os professores e até os
alunos. Temos um desmazelo e um sucateamento de fazer dó.

Na área da saúde não é diferente. Vemos muitas propagandas,
projetos, PROHOSP, descentralização, recursos para equipar
hospitais de outras regiões para impedir que o paciente venha para a
Capital. E um discurso maravilhoso, mas, na prática, a história é outra,
porque vêem-se ambulâncias funcionando nas estradas de maneira
muito intensa.

Milito na região do Vale do Aço, onde um hospital já foi contemplado
com recursos do PROHOSP. No entanto, vimos hospital fechando o
atendimento por meio do SUS. Em Coronel Fabriciano, já tivemos de

li 360 a 370 leitos disponíveis para o SUS, mas hoje só temos 90. Não
temos também medicação para os pacientes necessitados.

A área de segurança dispensa comentários, porque, a cada dia, a
violência e a insegurança aumentam, não só nas grandes cidades,
mas também nas pequenas. Nas pequenas cidades, para que as
polícias realmente funcionem, é preciso que os Prefeitos ajudem por
meio da doação de combustível e da manutenção das viaturas.

O sistema carcerário também não funciona. As cadeias estão
superlotadas. Não existem políticas sociais. Os pobres dormem na
rua. Isso é o que vemos hoje no Estado, mas que não é colocado na
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imprensa.

Com relação às rodovias, temos muitas BRs que estão sucateadas,.
como também estão intransitáveis as nossas estradas municipais. Há
uma propaganda de nossas estradas no Eldorado. O Governo tem
dito que o Estado está saneado e com as suas finanças equilibradas.
Isso acontece a custa de quem e de quê? E como se um pai de
família, no final do mês, dissesse que suas finanças estão
equilibradas. SÓ que ele tem dez filhos, sendo que cinco estão
morrendo de fome porque não é possível sustentá-los, dois estão no
hospital, e os demais sobrevivem a duras penas.

E isso que o Estado está fazendo. O Governador está se
esquecendo de colocar o Estado na sua função de construção de uma
sociedade justa, junto à comunidade mais sofrida. Isso não se vê. Por
que isso ocorre? Porque não há valorização do servidor público, cujo
salário e carreira estão colocados em segundo, terceiro ou quarto
plano pelo Governador do Estado.

Assusta-me o que hoje foi estampado em um jornal de grande
circulação no Estado: "Máf ia da nota fria dá rombo bilionário". O
rombo é em cima da principal receita do Estado, o ICMS. A matéria
tem três páginas e cita os nomes de pessoas e entidades
praticamente desconhecidas, como se fossem as principais
responsáveis pelo rombo de R$40.000.000.000,00 nos cofres do
Estado. Não posso admitir, mesmo não sendo tributarista, que um
rombo desse tamanho seja culpa dos bagrinhos que aqui estão. Isso é
uma maneira de desviar a atenção da verdadeira responsabilidade
pela sangria que o Estado está sofrendo. Qual instrumento todas
essas empresas fantasmas, com um laranja aqui ou uma mexerica
acolá, utilizaram para desviar esses recursos? O instrumento é
exatamente a nota fiscal, que essas empresas, inclusive algumas
grandes, utilizaram, mas a estrutura mostra que são empresas
pequenas.

Uma delas já estava desativada, mas ainda tinha o talonário de nota
fiscal. Quem autoriza a confecção de nota fiscal? E o Estado, as
pessoas graúdas e de recrutamento amplo. As pessoas de inteira
confiança do Governador estão à frente da Receita Fazendária e
autorizam a emissão das notas fiscais.

Esse jornal preserva o Governo e não fala nada contra ele. Até
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mesmo quando o Governo faz uma coisa errada, publica uma
manchete para desviar a atenção do erro e sequer menciona a
responsabilidade do Governo, que tem funcionários pagos com o
dinheiro do contribuinte. Podemos verificar nas páginas 15, 16 e 17:
colocam o nome de um punhado de empresinhas, mas o rombo é de
R$40.000.000.000,00, o déficit do Estado é de R$1.000.000.000,00. E
dinheiro demais! Com esses projetos que o Governador manda,
estamos contribuindo para aumentar a receita. Queremos justiça na
cobrança, mas queremos também eficiência. Não podemos aceitar
essa situação. Quem pagará por isso? Quem será o responsável, em
nome do Governo, por permitir que uma série de empresas-laranja
tenham nota fiscal, que precisam da autorização do Estado e da
Receita para serem edificadas? Quem autorizou a confecção dessas
notas? Queremos uma resposta para isso.

Digo isso não porque pertença ao PT, um partido de Oposição, mas
porque sou um contribuinte que está se sentindo lesado e que
gostaria que o Estado estivesse presente nas políticas públicas
essenciais à minha vida e à daqueles que nos elegeram, como as
políticas de saúde, educação, segurança e infra-estrutura. Quem
pagará por isso? Como cobraremos? Não posso admitir que
R$40.000.000.000,00, conforme está no jornal, sejam liberados sem
um aval muito grande, que não pode ser de bagre, mas precisa ser de
tubarão.

Esta Casa tem de encontrar um caminho para responder à
sociedade, às pessoas que votaram em nós, caso contrário, não
cumpriremos nosso papel, e não valerá à pena termos sido eleitos.
Nossos eleitores ficarão muito decepcionados com os Deputados que
compõem esta Legislatura.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado, Deputado Chico
Simões. O debate serve para trazermos à luz aquilo que ainda está
nebuloso e malcompreendido, porque queremos a verdade.

O Deputado Chico Simões leu a matéria do jornal. Não li toda a
matéria, apenas uma parte, mas o jornal está noticiando que
funcionários públicos do Estado de Minas Gerais, pertencentes à
Polícia Civil, à Polícia Militar e à Secretaria da Fazenda, descobriram
a falcatrua a partir de um crime envolvendo um funcionário da
Assembléia Legislativa. Pegou-se o fio da meada, e agora o assunto
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está na mídia.

Parabéns ao Governador e à sua equipe, que desvendaram um
problema que era um câncer, como ainda existem outros no Estado
de Minas Gerais.

E importante reconhecer a competência de nossa Polícia Civil e de
nossos fiscais, que identificaram isso.

Não tem a menor importância o valor do montante. Normalmente, os
valores estimados são supervalorizados para chamar mais a atenção.
Tomara que seja, porque, sem dúvida alguma, com o rigor na
fiscalização e na atuação do Estado, melhoraremos substancialmente
a receita de Minas Gerais.

O Governador tem trabalhado e orientado a Secretaria da Fazenda
para que aprimore o processo de fiscalização. V. Exa. disse que a
nota foi expedida pela Secretaria da Fazenda. Qualquer gráfico pode
apresentar isso. Se a nota for fria, não poderá ter sido expedida por
essa Secretaria. Se isso ocorreu, alguém foi corrompido e deverá ser
preso. Tal fato demonstra que houve atuação do Governo. E possível
ouvir em todos os cantos de Minas - aliás, vários Deputados já falaram
sobre o assunto desta tribuna - que o Estado está cada vez mais
empenhado e contundente em relação à fiscalização. Houve até
mesmo nesta Casa uma reclamação. Trata-se do trabalho que os
Fiscais têm de fazer.

Por outro lado, sabemos da existência do crime organizado e das
máfias. Recentemente, tivemos a "máf ia dos vampiros". O Ministro
não acertou muito na escolha do seu assessor, pois nem sempre se
consegue acertar.

E preciso que toda a sociedade denuncie, que os órgãos trabalhem
com eficiência e que o Poder Legislativo, cujo papel é também
fiscalizar, atue, a fim de se minimizarem os efeitos da corrupção,
pressionando, para que o crime seja devidamente atacado, e
tenhamos realmente uma sociedade mais justa. Se não houver
arrecadação, não há como providenciar-se o que o povo precisa,
como saúde, educação e segurança.

Quando V. Exa. falou sobre as estradas, fiquei em dúvida se se
tratava de "fogo amigo" em relação ao Presidente Lula, pois as
estradas federais estão em estado de calamidade pública. Por
exemplo, a estrada que liga Montes Claros a Uberlândia está
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intransitável. Estão querendo até plantar bananeira no meio dela
porque já não a consideram uma estrada. Sei que todos os Deputados
desta Casa fazem essa reclamação.

O Governador de Minas está investindo R$1.000.000.000,00, mas
os problemas não poderão ser corrigidos da noite para o dia. Há de se
elaborar e aprovar o projeto, fazer a licitação e efetuar a contratação.
Há uma série de procedimentos a serem adotados. O Governador
está investindo na recuperação das nossas estradas e interligando
outras. O trabalho está sendo feito. O pior cego é aquele que não quer
ver. Seria importante enxergarmos, pelo menos quando a evidência
está clara.

O Deputado Chico Simões* - Muito obrigado, Deputado Miguel
Martini. A contagem do tempo tem de ser igual para os dois, pois o
Governador Aécio Neves e o Presidente Lula tomaram posse no
mesmo dia. Como o tempo serve para justificar a incompetência e a
ineficácia do Governador do Estado, de quem V. Exa. é aliado, e não
serve para justificar o Governo Federal, que possui uma malha maior
e do qual V. Exa. é aliado quando lhe interessa?

O Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Sou aliado do Governo
Federal, o que não me impede de democraticamente fazer-lhe críticas.

O Deputado Chico Simões* - O PSB tem a Vice-Liderança do
Governo.

O tempo só serve para Minas Gerais. Mandarei fazer um relógio, um
fuso horário, apenas para V. Exa., e outro para Brasília, para ver se V.
Exa. terá um pouco de coerência.

Preocupamo-nos com a "máfia da siderurgia" em Minas Gerais. A
"máfia dos vampiros" não tem um ano e meio, e sim dez anos. O
partido que permaneceu dez anos no Governo Federal é o mesmo
que está no Governo de Minas Gerais. A "máfia dos vampiros", criada
pelo "grande Drácula", ou seja, pelo Governo de Fernando Henrique
Cardoso, está disseminando vampirinhos por várias cidades. Há
cidades anêmicas, pois há muitos vampiros sugando sua economia.
Não queremos que a "máf ia da siderurgia" se fortaleça em Minas
Gerais.

Grandes empresas, entre elas a Belgo-Mineira, compraram 1.500
notas quentes. Não são notas frias, mas quentes, autorizadas pelo
atual Governo, por pessoas que ocupam cargo importante, como, por
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exemplo, o Secretário Adjunto, salvo engano da Secretaria da
Fazenda, responsável, até o Governo anterior, pela fiscalização do
setor siderúrgico de Minas Gerais. Debaixo desse angu, tem caroço!

Li a matéria, mas talvez V. Exa. não a tenha lido porque não se
tenha interessado pelo prejuízo de R$40.000.000.000,00. V. Exa.,
assim como outros Deputados da base, gritam e usam de eloqüência
para falarem do déficit de R$1.000.000.000,00, mas não se

• preocupam com os R$40.000.000.000,00 surripiados da receita do
Estado. Temos de nivelar a discussão. O que vale mais:
R$1.000.000.000,00 de déficit ou R$40.000.000.000,00 de prejuízo?

A companhia Belgo-Mineira tem uma fundação chamada IDG, que
presta assessoria ao Governador e à Secretaria da Fazenda. A Belgo
faz parte do conselho dessa fundação, que assessora o núcleo do
Governo e está envolvida com as compras de notas.

A coisa é mais séria. Isso não é bravata, não é para fazer oposição
ao Governador. Tenho responsabilidade para com este Estado, assim
como V. Exa. Não podemos nos calar, ao lermos um artigo como esse
no jomal "Estado de Minas". Fala-se da periferia, mas não se chega
ao núcleo. E humanamente impossível um rombo de
R$40.000.000.000,00 ser feito apenas por "laranja". Se isso ocorreu, é
"laranjinha". Temos de pegar "laranja baiano", aquele suculento, que
está no Governo.

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Não poderia me calar
diante da confusão que presencio. Todos nós temos preocupações.
Não importa se são geradas pelo mau comportamento do Estado ou
da República. O que interessa é que temos uma tribuna para gritar e
fazer valer nosso grito; entretanto, querer comparar uma máfia com a
outra é um erro temerário.

Confundir a "máf ia dos vampiros" - ou dos morcegos hematófagos,
como queiram mencionar - com a "máf ia do ferro-gusa" é algo
totalmente estapafúrdio, porque esta é composta por pessoas do setor
privado, para surrupiar o setor público, roubar do setor público,
enquanto aquela é composta por pessoas do setor público que fazem
uso da força que têm para levar e oferecer vantagens. Não importa
quando isso começou, importa que está continuando.

Segundo informações, a "máf ia dos vampiros" começou no Governo
ColIor. O PC a criou, assim como o PT está fazendo. O que o PC fez o
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PT também tarja se, na ocasião, estivesse com o Sr. Luiz Cláudio
no poder. Não me refiro às pessoas de bem que conhecemos - e são
muitas - e que estão no poder para agir corretamente e desempenhar
seu papel, mas àqueles que estão minando o poder. Eles continuam
agindo. Não o fizeram naquela ocasião porque não tiveram
oportunidade. Agora estão fazendo porque estão no poder.

São pessoas do poder público, homens como aquele auxiliar da
Secretaria Municipal de Saúde em Pernambuco, que tinha a confiança
do atual Ministro da Saúde. Continuam exercendo esse papel, como o
Sr. Waldomiro fez na ocasião em que era representante do Governo
Federal nas gestões com o Poder Legislativo Federal. Precisamos
levantar essas questões, gritar realmente.

Com relação a' 'máfia do ferro-gusa", o Governo está descobrindo
que ela existe, assim como o Sr. Humberto Costa também descobriu
que existe e está minando sua honorabilidade. Porém, lá é diferente,
temos homens públicos surrupiando o poder público, locupletando-se
com recursos públicos e usando da influência que têm. Já aqui, pelo
que percebi e li nos jornais, temos a máfia do setor privado para
roubar o setor público.

Não devemos fazer barulho nem contusão para tentar encobrir a
realidade da peça, do espetáculo. Não podemos nem devemos fazer
isso, pois é temerário, é um mal que estaremos fazendo ao serviço
público, seja no Estado, seja na União. Parabenizamos o Governo por
estar agindo de forma a descobrir os que realmente são nocivos,
assim como elogio o Sr. Humberto Costa, Ministro da Saúde, que não
está poupando ninguém. Ele está abrindo as portas para que possam
realmente descobrir os malfeitores contra o povo brasileiro. Muito
obrigado.

O Deputado Chico Simões* - Muito obrigado, Deputado Ermano
Batista. V. Exa. sabe do respeito e admiração que lhe tenho,
entretanto é temerário dizer que o PT faria o mesmo que o PC fez
naquela época. V. Exa. tem grande capacidade e inteligência, mas
não é possível que tenha uma visão extrasensorial para fazer uma
previsão do que iria acontecer.

Podemos discutir o assunto por muito tempo, mas não sou
Deputado Federal, sou • Deputado Estadual e tenho de resolver o
problema do Estado. A questão é a seguinte: o PC faria, FHC fez, e o
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PT está cobrando a transparência, colocando o dedo na ferida.
Esse é o raciocínio. Quando dizem que as máf ias são diferentes, não
posso concordar, até porque me baseio nas palavras de um Deputado
experiente. Ele disse agora que as pessoas que têm poder estão
usando sua influência no Governo, na fiscalização, pois o Governo é
responsável por fiscalizar, cuidar da coisa pública, garantir a lisura,
cobrar tributos, emitir notas fiscais, etc.

A influência é exatamente essa. A diferença é que a "máf ia dos
vampiros" deu um prejuízo, até agora, de R$2.000.000.000,00
enquanto a do "ferro-gusa" deu um prejuízo de R$40.000.000.000,00.

Na verdade, a eficiência do PSDB nesse setor de vampiragem tem
sido sempre mais robusta. Se ficássemos omissos com relação aos
hemoderivados, talvez atingíssemos os R$40.000.000.000,00. Mas foi
necessário que alguém fosse executado para que, a partir de um
crime comum, chegássemos a esse ponto.

A minha preocupação é a seguinte. Um jornal estampou uma
manchete enorme, a fim de desviar a nossa atenção. Como
conceberei um rombo de R$40.000.000.000,00, sem que tenha tido o
dedo e a participação efetiva de pessoas graúdas do Governo?
Ninguém me convencerá disso. Temos de nos aprofundar nessa
investigação. Não podemos deixar que um jornal utilize grandes
manchetes para desviar a nossa atenção. Se há servidores públicos
surrupiando o dinheiro público, não me interessam os agentes, pois o
efeito é o mesmo. A iniciativa privada, com o aval de pessoas do
Governo, está surrupiando dinheiro dos contribuintes. Não podemos
aceitar isso de maneira nenhuma.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Obrigado, Deputado Chico
Simões. Já apresentei na Comissão de Fiscalização Financeira um
requerimento para que essas fraudes sejam apuradas. V. Exa. fez
referência ao Secretário Adjunto de Fazenda. Estou apresentando um
requerimento para que seja convidado a comparecer à Comissão de
Fiscalização Financeira, para prestar esclarecimentos diante da
denúncia feita por V. Exa., pois esta Casa tem o dever de apurá-la.
Apresento esse requerimento, para ouvirmos o Secretário Adjunto e
as empresas mencionadas no jornal, a fim de apurarmos a fundo
essas denúncias.

O Deputado Chico Simões* - Obrigado, Deputado Célio Moreira.
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Esta Casa tem de tomar isso como um desafio para todos nós. A
nossa finalidade essencial é fiscalizar. Não é possível aceitarmos
calados um rombo de R$40.000.000.000,00. Esta Casa não pode
deixar de aprofundar a investigação, a fim de descobrir o cérebro por
trás dessa questão, se é que tem alguém do Governo envolvido.
Particularmente, penso ser muito difícil não haver alguém graúdo
envolvido nessa questão. Se não houve alguém com ação ativa, o
Estado está-se omitindo seriamente por não ter descoberto isso a
tempo.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.
• Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva; Sras. e Srs. Deputados, complementarei parte das palavras do
Deputado Chico Simões com relação às denúncias que pairam sobre
o sistema fiscal do Estado.

Não acredito que haja pessoas envolvidas diretamente ou
comandando essas fraudes no Estado. Semana passada, na quinta-
feira, em uma reunião com a equipe do Governo do Estado, ficou claro
que a Secretaria de Fazenda está com dificuldades para fiscalizar,
porque há uma emaranhado de legislação e uma complicação
tributária muito grande. Atualmente, é utilizada a engenharia tributária.
Pessoas especializadas montam uma engenharia, para que as
grandes empresas, principalmente as atacadistas, não paguem um
tostão de imposto ao Governo do Estado. A Secretaria fica sem ação,
pois não sabe como reagir diante desse comportamento. De acordo
com as informações dos técnicos da Fazenda, esses especialistas
procedem a essa engenharia baseados na legislação.

Por isso, propusemos a criação de uma comissão especial para
acompanhar essas investigações, inclusive internamente, na
Secretaria de Fazenda, com relação à ação penal que tramita na
Polícia Civil levantando todas essas questões.

Seria grande o papel da Assembléia Legislativa, ao acompanhar de
perto essa situação. Conversei com o Presidente, Deputado Mauri
Torres, que me confirmou a instalação dessa comissão, sobre o modo
de ajudarmos o Governo Estadual a resolver esse problema, porque
cometemos erros em cima de erros. Essa legislação que votamos aqui
hoje é equivocada. Pelo menos não se preocupa em apontar quem

1 Mim



150
paga e quem sonega. Há diferença entre o sonegador e o
adimplente. Quando o Estado quer pegar o inadimplente, joga todo
mundo no mesmo saco. E por isso que não dá certo, é por isso que
ele não consegue um mecanismo legal, claro e transparente de evitar
fraudes, até para que os Fiscais possam interpretar uma legislação
bem simplificada.

A denúncia publicada hoje no jornal "Estado de Minas" já é
conhecida pela maioria dos Deputados. Não sabemos quem faz, mas
temos conhecimento de todo o processo.

O Deputado Miguel Martini fez uma intervenção. Já disse por
algumas vezes que temos maneiras de não permitir a emissão de
notas frias e calçadas e de combater laranjas ou mexericas, mas o
mecanismo tem de ser ousado. A Secretaria precisa ter coragem.
Apresentei uma sugestão, a mesma do Deputado Miguel Martini, no
caso dos cartórios. Quando criamos o selo, contra a vontade de
muitos, incluindo da própria Secretaria, que não entendia o sistema,
conseguimos aumentar a arrecadação do setor em mais de 500%.
Não houve traumas, apenas criamos mecanismo que impedia parte da
sonegação. Dizem que ela continua existindo, mas não acredito que
seja maior com o selo. Por que não selarmos também as notas? A
tecnologia está aí. O Estado tem condições para fazer isso, mas não
se interessa. Quando levantamos essa questão, porque não pudemos
fazer a mesma coisa que foi feita com os cartórios? Vamos selar as
notas, com uma marca que não possa ser copiada, rasurada ou
falsificada! Existem mecanismos, mas as coisas não avançam.

A participação da Assembléia nesse processo das denúncias é
fundamental. Já temos conhecimento do assunto. Disse ao
Governador, há um ano e meio, que precisávamos criar um sistema,
aqui na Assembléia Legislativa, para dar sustentação ao Poder
Executivo e fazer uma ação mais efetiva. Essa ação não parte da
Polícia Civil ou do Ministério Público, mas depende muito do Poder
Legislativo. Não quero falar em CPI num primeiro momento, mas
sugiro a instalação de uma Comissão Especial para acompanhar as
investigações tanto na ação penal, como na administrativa, dentro da
Secretaria da Fazenda. E lógico que não é nossa função servir de
Delegado, mandar prender quem quer que seja. Não é por aí. Neste
primeiro momento, precisamos estancar a sonegação absurda
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existente no nosso Estado. Sabemos que hoje essa situação está
generalizada, mas em Minas, pela própria burocracia, é mais
acentuada.

Tenho a coragem de dizer, sem medo de errar, que, de 10 bilhões
de arrecadação em Minas, perdem-se 3 bilhões, no mínimo, com
sonegação. Ela salta aos nossos olhos. As vezes os Fiscais da
Secretaria da Fazenda ficam impotentes, ao efetuarem suas funções.
Recebi informações sigilosas de algumas empresas atacadistas que
sonegaram. Somente numa fiscalização, deixaram de pagar mais de
R$450.000.000,00. E daí?

Quando apuraram, descobriram que o rapaz morava na favela. Por
que não vamos atrás dele para perguntar-lhe quem fez com que
assinasse o contrato e para quem ele deu procuração para
movimentação dos recursos? E isso que precisamos fazer. Essa seria
uma segunda parte. Quando a Assembléia Legislativa começar a agir,
a acompanhar essas investigações, tomando decisões importantes
junto ao Governo do Estado, tenho absoluta certeza de que essa
sonegação diminuirá pelo menos 50%. Não vou dizer 80% ou 90%
porque já temos uma cultura de sonegação, mas vamos estancar essa
sonegação absurda que existe no nosso Estado, principalmente em
alguns atacadistas que bem conhecemos. Não adianta criarmos
bônus de inclusão, de adimplência, se não nos preocuparmos com a
arrecadação corrente do Estado, que está diminuindo. As vezes o
Governo fala que a arrecadação está aumentando, mas não é
verdade. A arrecadação do Estado de Minas Gerais, nos últimos oito
meses, reduziu 8%. Hoje ela se mantém estável porque houve um
aumento das tarifas públicas, que, nos últimos oito meses, chegaram
a mais de 40%, dependendo do setor, o que proporcionou um
equilíbrio. Não sei se a maioria dos Deputados sabem, mas 72% da
arrecadação da nossa receita de ICMS vem apenas de quatro setores:
telefonia, energia elétrica, cervejaria e cimento. Como houve o
aumento, equilíbraram-se das finanças. Mas, se retirarmos esses
aumentos, veremos que houve uma diminuição de 8% na
arrecadação, o que é alarmante, pois nossa dívida cresce 7,5% ao
ano. Se não tem crescimento, a dívida aumenta; se tem aumento,
temos que pagar.	 -

Essa é a nossa preocupação, Deputado Dalmo, sobre o Projeto de
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Lei n° 1.466, que estamos votando. Acho o projeto, sob o ponto de
vista teorico e acadêmico, quase perfeito, mas, na prática, mais uma
vez digo que não vai funcionar. A diferença entre os bônus é muito
grande. Para se ter uma idéia, Deputada Ana Maria Resende, para se
fazer o pagamento à vista, o desconto é de SO%; para se pagar de
duas vezes, o desconto é de 40%; mas, se quiser fazer o pagamento
em 60 parcelas, o desconto é de 20%. Estou querendo dizer ao
Governo que a matemática está errada. O desconto está
desproporcional. Isso não vai resolver o problema financeiro do
Estado. Estou alertando o Estado, por se tratar de uma matéria com a
qual já trabalhei, em outros Governos, quando trabalhávamos com
anistia. Esse projeto é uma anistia diferente, bem boiada, com outro
vocabulário. Desconto virou bônus, e camelô virou empreendedor
autônomo. A evolução dos tempos faz com que mudemos inclusive as
palavras e os conceitos, mas não vejo resultado prático nesse projeto.

Hoje, por sugestão minha, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária fez uma mudança em uma das faixas de desconto,
porque eu disse que seria uma forma de proporcionar um atrativo
maior àqueles que realmente querem acertar com o Estado.

Essa preocupação existe, porque venderam ao Governador a idéia
de que esses dois projetos seriam a grande solução para o Estado.
Volto a repetir que não é. Na prática, não vai funcionar.

Entendemos que o projeto que acabamos de discutir, antes do
Projeto de Lei n° 1.466, de autoria da Deputada Marília Campos, vai
abrir uma avenida de oito pistas, sem cruzamento e sem sinal, para a
sonegação.

Assim, facilitaríamos a sonegação, já que o Estado taxará as
pequenas e as microempresas na entrada. Portanto não haverá notas
cheias, mas de 30% ou 50%, pois devem querer pagar as obrigações
tributárias por intermédio das notas de entrada. Sempre realizam
manobras para fazer a composição de obrigação tributária e, assim,
conseguir efetuar o pagamento. Agora o empresário controlará a
carga tributária na entrada. Então abriremos uma avenida para a
sonegação.

Não sou contra o projeto, que se encontra em fase avançada. Mas,
como sempre fomos críticos, participamos de discussões e fui autoi
de um projeto semelhante, sugeri ao Governador Aécio Neves fazei
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caixa. Mas, para isso, precisa-se de ousadia, de arrojo e de
enfrentar os conceitos da Secretaria da Fazenda. As multas do
sistema tributário mineiro são exorbitantes. Chegam a 700% do valor
do imposto e são inconcebíveis num país onde a inflação é
praticamente zero, pois inviabilizam a boa-vontade do contribuinte,
que quer efetuar o pagamento.

Atendendo a minha sugestão, o Governo realizou modificações,
aumentando o atrativo. Devemos estar atentos aos dois projetos, pois
tenho certeza de que, em outubro ou novembro, nesse setor haverá
queda de arrecadação em torno de R$150.000.000,00. Portanto, em
um ano, haverá queda de R$300.000.000,00. Não sei se a hora é
oportuna para abrir mão desses recursos, mas o Governo, talvez por
desconhecer o resultado, quer ver o que acontecerá. Provavelmente
teremos o mesmo desgaste, como o que houve na discussão do
projeto da Taxa de Incêndio. Cansei de avisar que não se pode criar
taxas nem impostos sem que se conheça a base de arrecadação.
Fizeram projeção baseando-se em fatos fictícios, em sonhos que
querem trazer para a formalidade. Se pudessem ser realizados, seria
ótimo, mas não vejo possibilidade.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Parabenizo pelo enfoque
dado ao projeto. Eu disse que os dois projetos apresentam o mesmo
pano de fundo e concordo com V. Exa. Há tempos, o Governador vem
errando na política tributária. Quando ele enviou a esta Casa vários
projetos que visavam ao aumento de tarifas, carinhosamente
chamados por nós de tarifaço, alertamos-lhe que eram incompatíveis
com a discussão nacional de reforma tributária. Aliás, essa discussão
deve ser aprofundada. Na época, preocupávamos se haveria aumento
de carga tributária.

O Deputado Antônio Júlio levantou dois problemas: aumento de
carga tributária, equívoco diante da atual situação, e a não-
consolidação das arrecadações.

E o caso da Taxa de Incêndio. Mais óbvio que isso, além de sua
inconstitucional idade, seria a inadimplência na taxa de um IPTU criado
estadualmente, com dúvidas jurídicas. O Governo nem sequer libera o
balanço de quanto arrecadou com a Taxa de Incêndio. Deve ter sido o
mínimo do mínimo. Esse caso deu um desgaste muito grande à base
do Governo, pois tiveram de votar o que não queriam. Sou
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testemunha disso, e faço a defesa deles, mas, por solidariedade ao
Governo e por imposição do Governo, acabaram votando essa taxa,
que deu no que deu.

Acredito que essa discussão precisa ser feita com a seriedade que o
Deputado Antônio Júlio vem fazendo. O Deputado Chico Simões,
Deputado Antônio Júlio, aproveitou para dizer - e fez uma observação
- que a denúncia feita no jornal "Estado de Minas", na questão das
notas frias, precisava ser aprofundada, porque é preciso saber se, no
interior do Governo ou do funcionalismo público, existe ou não a
intromissão do próprio Governo na permissão desse tipo de prática.
Provavelmente há. Não sei se dentro do Governo, mas, com certeza,
na máquina pública, pois essas notas só puderam ser emitidas porque
há falhas no sistema público. Pode ter sido de funcionário de
confiança ou não, mas há falhas. Caso contrário, essas notas não
sairiam dessa forma e essa prática já teria sido descoberta.

E óbvio que o Governo tem de fazer a sua parte e tentar bloquear
esse prejuízo, que o jornal diz poderá ser em torno de
R$4.000.000.000,00. Não sei se chegaria a isso, mas é uma
discussão necessária.

A discussão ia, Deputado Antônio Júlio, nesses termos, e queria
parabenizá-lo, quando o Deputado Ermano Batista entrou com o tema
referente a' "máf ia dos vampiros" - que não tinha nada a ver com o
assunto, no meu entender -, fazendo cortina de fumaça com o debate
posto no Estado de Minas Gerais. O objetivo era tentar fazer com que
os Deputados do PT não discutissem o assunto, porque existia a
"máf ia dos vampiros". Esse assunto não estava em discussão,
portanto não me aprofundarei; no entanto, já havia falado
anteriormente sobre ele. Estranhei que o Senador Arthur Virgílio e
outros, que tanto queriam a CPI do Waldomiro, não tenham colhido
assinaturas para a CPI dos vampiros no Congresso Nacional. Há um
silêncio absoluto dos tucanos nessa questão. E claro que nós, do PT,
confiamos naquilo que o nosso Governo está apurando. Era de se
esperar que a Oposição, tão vigilante no caso do Waldomiro, também
o estivesse no caso da "máfia dos vampiros". Estão quietos.

O Deputado Ermano Batista, num aparte, começa o seu discurso
referindo-se ao PC Farias, em 1990; depois, refere-se a "faria" do PT.
Pulou oito anos de governo, esquecendo oito anos de história.
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Quisera eu que isso pudesse ser simplesmente apagado, como se
apaga um quadro-negro! Quisera eu não ter vivido esses oito anos de
venda de estatais, privatização, miséria, neoliberalismo! Infelizmente,
eles existiram. Durante esse período, o Sr. José Serra foi Ministro da
Saúde, teve como assessor o Sr. Platão Fischer-Pühler, que, durante
esses quatro anos, levou muito dinheiro. Foram R$2.000.000.000,00
durante todo esse processo.

Nenhum governo está livre de corrupção. E preciso saber como
tratar o problema. Este Governo está tratando-o da maneira correta.
Apareceu esse caso, e, então, foram acionados o Ministério Público, a
Polícia Federal. Há prisão, punição, paralisação de todo o processo de
licitação, desmascaramento de uma máfia que atuava desde 1990 e
que passou pelos anos de FHC, que não foram apagados da história,
sem que se tivesse sido feita a fiscalização. Portanto, é de se louvar a
atitude do Governo Federal, pois este demonstrou que não está em
conluio com esse assessor, escolhido de forma equivocada, que traiu
a confiança do Ministro e que foi preso pela Polícia Federal. O próprio
Presidente Lula, antes de viajar para a China, disse que não era para
deixar pedra sobre pedra, mas sim desmantelar a "máfia dos
vampiros".

Então, Deputado Ermano, acho positivo o que o Governo está
fazendo. Quero dizer-lhe também que a nossa vontade de apagar oito
anos de Governo FHC é muito grande. Infelizmente, esse período
marcou a história e não pode ser simplesmente apagado da nossa
memória.

Tenho um documento - não o lerei hoje, pois o tempo é pequeno.
Mas, como falamos de escândalo, passarei uma cópia ao Deputado
Ermano Batista, para que não se esqueça do passado. O documento
refere-se aos 45 escândalos que marcaram o Governo FHC. De vez
em quando, é importante refrescarmos a memória. Obrigado.

O Deputado Irani Barbosa (em apar te)* - Há cerca de um ano, há
um pedido de CPI para apurar sonegação de ICMS no Estado de
Minas Gerais. Esclareço que no documento não há assinatura dos
Deputados do PT. Estranha-me muito os Deputados falarem em
exemplo e comentarem do tarifaço no Governo Aécio Neves. Então,
como chamaríamos a extorsão praticada pelo aumento da COFINS e
pelo não-reajustamento da tabela do imposto de Renda; e o mico do
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aumento do salário mínimo dado pelo Presidente Lula?
Coincidentemente, o mico ilustra a nota de R$20,00. Ressalto que
hoje o PT briga para manter o salário em R$260,00.

Tivemos o escândalo do Waldomiro, que morava junto com o
Ministro José Dirceu. Para morarem juntos, eles tinham de ser amigos
mais do que íntimos. Tiraram o José Dirceu da parada. Agora, o
Ministro Humberto Costa traz um bandido debaixo do braço, um
camarada, que, comprovadamente, enriqueceu ilicitamente. E o
pessoal fala que o camarada traiu a confiança do Ministro. Será que
traiu mesmo ou será que participava?

Então, quando criticarem o Governo do Estado, lembrem-se que o
telhado é de vidro trincado, bem remendado. Caso dê um chuvisco,
vazará água por todos os lados. O PT não está muito bem para falar
dos acontecimentos do Estado, principalmente do que já está sendo
investigado.

Há cerca de um ano, solicitamos a instalação de uma CPI para
investigar o caso, e não vi ninguém berrar pedindo investigação, antes
de aparecer a notícia no jornal.

Mas trazer o exemplo de Brasília para cá, Deus me livre!
Governador Aécio Neves, continue no seu caminho; não siga o
exemplo da besta sem dedo, senão estaremos perdidos. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio* - Deputado Irani Barbosa, estamos
discutindo outro projeto. Talvez essa discussão possa ser conduzida
de outra forma. Vivemos um problema de denúncia no Estado.
Parece-me que lá o Governo tomou as providências; portanto,
precisamos tomá-las aqui. De que forma? Acompanhando as
investigações, para sabermos até que ponto há o envolvimento de
pessoas do Governo. O problema que acontece em Brasília, com o PT
e o Presidente, é de âmbito federal. Temos de cuidar do nosso
Estado, que não está transparente e calmo como parece.

Portanto, precisamos atentar para o seguinte: o problema das notas
não é de agora. Como disse o Deputado Irani Barbosa, há um ano já
se pedia uma CPI. Tentei mudar o sistema de fiscalização, para dar
ao Governo instrumentos que possibilitassem o enfraquecimento
dessa máfia. Esse sistema é considerado legal, mas não concordo
com essa engenharia tributária. Faz-se uma engenharia para sonegar
impostos. Essa engenharia que nos apresentaram na Comissão é
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uma forma de sonegação. Não podemos permitir que poucos
possam sonegar muito, porque são eles que suportam a maior carga
tributária.

A nossa contribuição ao Governo é a promoção de uma discussão
mais ampla. O Aécio Neves tem a oportunidade de fazer um grande
Governo. Porém, Deputado Domingos Sávio, somente conseguirá se
a Assembléia ajudá-lo e se deixarmos de ser omissos e submissos.
Ele precisa, mais do que nunca, desta Casa, porque não possui muita
cancha para lidar com algumas ações do sistema tributário e fiscal. O
parlamento deve dar-lhe sustentação para efetuar as mudanças
necessárias, para que o Estado seja mais ágil, transparente e
tranqüilo na sua arrecadação. Levantávamos essas mesmas questões
para ajudar o nosso Estado desde a época de Itamar Franco.

Sr. Presidente, a nossa intervenção na discussão do Projeto n°
1.46612004 talvez seja menos importante que a do Projeto n°
1.201/2003, que tirará a arrecadação do Estado. Quanto ao Projeto n°
1.466/2004, temos esperança de que, pelo menos, dê resultados para
que o Estado realmente arrecade o que puder. Espero que esteja
errado nas minhas projeções, pois desejo que o Estado tenha
condições de trabalhar. Há momentos que, olhando o rosto do
Governador Aécio Neves e do Presidente Lula, verificamos ansiedade.
Eles desejam fazer algo para resolver tantos problemas, mas, quando
ligam para a Secretaria da Fazenda, escutam dizer que não há
recurso para fazer isso ou aquilo. Isso traz angústia ao administrador.

Desejo que o Projeto n° 1.466/2004 traga alento ao Governador,
para que faça um caixa, a fim de cumprir as obrigações com o
décimo-terceiro, que, aliás, já se aproxima. Daqui a cinco meses,
começaremos a preocupar-nos com esse pagamento. Não acredito
que dê algum resultado da maneira como se encontrava.

Essa discussão é muito boa. Aproveitamos para discutir a situação
fiscal. No jornal "Estado de Minas", há uns 20 dias, foram feitas
denúncias referentes à questão da barreira na Zona da Mata. Temos a
obrigação de ajudar e acompanhar, de perto, o Governador nesses
assuntos. Se for necessário, modificaremos a legislação e iremos
propor mudanças. Fiscalizar é uma obrigação da Assembléia.

Sr. Presidente, faço mais uma marcação de posição na votação
desses dois projetos. O PMDB discutiu muito esses projetos, pois tem
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consciência de que precisamos votá-los. Mostrei ao partido a
diferença. Ontem recebi no meu gabinete um funcionário responsável
por esse projeto. Mostrei-lhe que não haveria essa repercussão. Ele
entendeu alguns pontos, e realizaram as modificações. Dizem que, se
o Governo precisasse da minha contribuição, não precisaria ter
inimigos. Preocupamo-nos com o Governo e com o Governador.
Desejamos resultado e vermos como funciona na prática, pois
estamos cheios de teoria e de projetos acadêmicos. Por exemplo, o
problema da segurança pública. Nas dez reuniões que promoveram,
todos tiveram idéias que, infelizmente, acabaram nas prateleiras das
universidades, onde, aliás, há muitos projetos. Essa é a minha
contribuição. Não tenho outra maneira de manifestar-me, a não ser
pronunciando-me no parlamento, onde posso chamar a atenção.
Aliás, chamei tanta atenção para esses dois projetos, que fiquei
cansativo. Poucos Deputados tiveram vontade de analisar esse
projeto, muito chato de ler e aborrecido de entender. Hoje a Deputada
Marília Campos, autora de um substitutivo, ficou em dúvida sobre o
que abordei. Não agüentamos mais a pressão que ocorrerá se não
houver uma mudança no Projeto n° 1.201/2003, que aumentará muito
a carga tributária de parte de setores. Isso acarretará uma gritaria
geral, e a Assembléia, mais uma vez, terá de explicar-se,
proporcionando um desgaste como no caso da taxa de incêndio.

* - Sem revisão do orador.
- A Deputada Maria Tereza Lara - 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, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Não quero responder ao Deputado

que pediu aparte ao nobre Deputado Antônio Júlio, pois o que disse
não merece resposta. Dizer que falta um dedo ao Governo Federal, de
maneira pejorativa e desrespeitosa, não cabe nesta Casa. Mesmo
havendo divergências, quando discordamos do Governo, nós o
fazemos de maneira ideológica, jamais pejorativamente. O Governo
Federal tem-se comprometido, sobretudo com as classes
trabalhadoras; tem um Ministro mineiro, o Patrus Ananias; já incluiu 4
milhões de famílias no Bolsa-Família; está fazendo um controle social
maior para que os recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e
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do Combate à Fome cheguem aos excluídos.

Quanto a questão dos vampiros, o Governo Federal, um mês após
sua posse, iniciou rigorosa apuração dos fatos. Vários funcionários do
Governo anterior estão envolvidos no escândalo, e apenas, um
funcionário é do atual Governo. No entanto, a imprensa menciona
apenas o atual funcionário, esquecendo-se de que foi o próprio
Ministro Humberto Costa quem solicitou rigorosa apuração dos fatos.

Quero deixar registrado nosso apreço e respeito ao Presidente da
República, que, ao ir à China, convidou Governadores de todos os
partidos para acompanhá-lo, pois respeita a Federação e o povo
brasileiro e trabalha com Governadores e Prefeitos de qualquer
partido. Não admitimos tamanho desrespeito, não à pessoa do Lula,
mas ao Governo Federal, eleito pelo povo. Vimos uma orquestração
de grande parte da mídia contra o Governo, que está dando passos
rumo a um novo Brasil e ao desenvolvimento sustentável. Não querem
que isso aconteça, e a verdade prevalecerá. E um ano de disputa
eleitoral nos municípios, por isso a grande mídia está tentando
macular o Governo Federal. No entanto, a própria imprensa,
informações dos ministérios e os jornais eletrônicos do Governo
Federal mostraram fatos que provam o investimento do Governo na
área social e seu esforço na política externa para que o País seja
respeitado e tenha soberania.

Não podemos aceitar que representantes de um projeto neoliberal e
que quiseram vender o País, como aconteceu na Argentina, comecem
a macular nosso Governo. Que os mineiros possam ter esse espírito
crítico, que percebam que a imprensa quer desestabilizar o Governo
Federal. Por fim, que percebam o controle que o Governo do Estado
tem na mídia para que nenhum questionamento de seu trabalho seja
mencionado. O povo mineiro deve ser alertado para essa realidade.

O Sr. Presidente - Continua em discussão o projeto.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, temos visto as

discussões, algumas enriquecedoras, outras que deixamos para
reflexão. Porém, todas são importantes na busca do melhor para o
Estado. Tenho certeza de que o Governo do Estado tem vontade de
acertar cada vez mais. O Governo Federal também está buscando, de
toda maneira, corrigir esses problemas que, claro, acontecem em
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de 15 dias, mas somente agora seu nome foi divulgado pela
imprensa, de acordo com a matéria veiculada pelo jornal "Estado de
Minas". Há muito tempo, vem ganhando dinheiro com a emissão de
notas frias para esquentar os produtos roubados. Esse dinheiro, Sr.
Presidente, estava sendo usado, entre outras coisas, para difamar o
Prefeito de Pompéu.

Já fui informado de que o Sr. Eduardo Lopes está por trás de todas
ás denúncias envolvendo o Prefeito Francisco Luís Cordeiro
Guimarães, da cidade de Pompéu. Há informações de que essa
pessoa vem fazendo panfletos e pagando adolescentes para falarem
que foram vítimas do Prefeito.

A imprensa e o Ministério Público, agora, podem buscar outro
caminho para esse caso de Pompéu, que passou a ser político. E a
política difamando um Prefeito. Há grupos políticos e pessoas
envolvidas em esquemas da máfia, que usam o dinheiro roubado para
pagar esses adolescentes.

Precisamos acabar com esse tipo de prática no Brasil. O sujeito
rouba, sonega impostos, usa e abusa e utiliza o dinheiro para fazer
política porca, de nível baixo, principalmente em um ano de eleição,
em que oponentes políticos inventam de tudo para derrubar seus
adversários. Precisamos, principalmente, da apuração mais rápida
dessas denúncias, que acusam e difamam o Prefeito de Pompéu.
Hoje, tudo ficou claro, Sr. Presidente, depois de a cidade toda
acompanhar e ver que o Sr. Eduardo, mesmo preso, e antes disso,
vinha pagando pessoas para denegrir a imagem do Prefeito da cidade
de Pompéu. Essas denúncias têm de ser urgentemente apuradas.

Fica o apelo deste Deputado para que o Ministério Público
investigue o fato. Será fácil investigar o Sr. Eduardo, porque ele está
preso. Só hoje a imprensa divulgou isso. Ele está preso e vem usando
o dinheiro roubado para difamar e denegrir a imagem do Prefeito da
cidade de Pompéu.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito 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,

rs



162
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas,
e convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 2, às 9 horas, nos termos do edital de
convocação, bem como para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA ? REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 4112003, EM 21/5/2003
As 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sidinho do Ferrotaco e as Deputadas Cecília Ferramenta e Lúcia
Pacífico, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença
do Deputado Roberto Carvalho. Havendo número regimental, a
Presidente "ad hoc", Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a
reunião, informa que esta se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e designar o relator, determina à assessoria que proceda à
distribuição das cédulas de votação e solicita à Deputada Cecília
Ferramenta que atue como escrutinadora. Procedida a contagem dos
votos, são eleitos o Deputado Sidinho do Ferrotaco e a Deputada
Cecília Ferramenta paia os cargos de Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. O Deputado Sidinho do Ferrotaco, após ser
empossado como Presidente e dar posse à Vice-Presidente, designa-
a para relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de junho de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, Presidente - Cecília Ferramenta - Ivair

Nogueira.	-	 -
ATA DA 9 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

AEROPORTOS, EM 515/2004
Às 1 Sh37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alencar da Silveira Jr., Fábio Avelar e Ivair Nogueira, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sebastião
Helvécio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Alencar da Silveira Jr., declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a
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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 do
Deputado Fábio Avelar, relator da matéria, e comunica o recebimento
da seguinte correspondência: fax dos Srs. Allemander Pereira Filho,
Chefe do Subdepartamento de Infra-Estrutura do Departamento de
Aviação Civil - DAC -; e José Afonso Assumpção, Presidente da Líder
Taxi Aéreo, justificando suas ausências a esta reunião. A Presidência
registra a presença dos Srs. Gilmar Alanis, Gerente Executivo da
Plataforma de Logística do Comércio Exterior, representando o Sr.
Wilson Nélio Brumer, Secretário de Desenvolvimento Econômico;
Délcio Antônio Duarte, Consultor Técnico, representando o Sr.
Fernando Pimentel, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; e Capitão
Valério de Oliveira Ramos, da Assessoria de Planejamento do Parque
de Material Aeronáutico de Lagoa Santa, representando o Cel. José
Euclides da Silva Gonçalves, Comandante da Base de Lagoa Santa. A
seguir, encerra-se a discussão do relatório final, e este, após
submetido a votação, é aprovado, O Presidente, Deputado Alencar da
Silveira Jr., suspende os trabalhos por cinco minutos para a lavratura
da ata da reunião. Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita ao
Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata, que é aprovada
e subscrita pelos membros presentes. Nada mais havendo a ser
tratado e cumprida a sua finalidade, a Presidência agradece a
presença dos convidados e dos parlamentares e encerra os trabalhos
desta Comissão.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2004.
Alencar da SilveiraJr., Presidente - Fábio Avelar- Ivair Nogueira.

ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 25/5/2004
As 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, André Quintão e a Deputada Marília Campos,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Marília Campos,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
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Presidência informa que a reunião se destina a obter
esclarecimentos sobre a auditoria realizada no contrato celebrado
entre a empresa GTech do Brasil e a Loteria do Estado de Minas
Gerais e a apreciar a matéria constante na pauta. Prosseguindo, o
Presidente acusa o recebimento de ofício do Sr. Marcelo Correia de
Moura Baptista, Coordenador-Geral do SINDIELETRO-MG, publicado
no "Diário do Legislativo", em 20/5/2004, e de telegrama da Sra.
Martha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete da Presidência do
Senado Federal, em resposta ao requerimento referente manifestação
de apoio à proposta de emenda à constituição do Deputado Federal
Paulo Rocha. Passa-se à i° Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei n os 1.357 e 1.43112004
são retirados da pauta, atendendo-se a requerimentos dos Deputados
André Quintão e Marflia Campos, aprovados pela Comissão. Passa-se
à 2° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, em turno único, os Projetos de
Lei n

os 1.454, 1.485, 1.493, 1.549, 1.464/2004, este com a Emenda
n°1 (relator: Deputado Elmiro Nascimento); 1.474, 1.563/2004
(relatora: Deputada Màrília Campos), 1.475, 1.505, 1.534 1.500/2004,
este com a Emenda n°1 (relator: Deputado Alberto Bejani), 1.478,
1.502, 1.547/2004, este com a Emenda n9 (relator: Deputado Alencar
da Silveira Jr.), 1.483, 1.536, 1.543/2004, este com a Emenda n°1
(relator: Deputado André Quintão), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos
n os 2.866, 2.889, 2.900. Passa-se à 3° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados André Quintão em que solicita seja realizada reunião da
Comissão para obter informações sobre a atual situação financeira da
Loteria Mineira e sobre o contrato dessa autarquia com a empresa
GTech do Brasil, com convidados que menciona; Doutor Viana em
que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de
Administração Pública, com os convidados que menciona, para
discutirem, em audiência pública, ações e atos da administração
pública relacionados com contratações irregulares, pagamentos de
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multas e acordo para realização de concursos publicos em dez
empresas públicas; da Deputada Marília Campos em que solicita seja
enviado ofício ao Governador do Estado, solicitando providências para
rescindir o contrato da Loteria Mineira com a empresa GTech do
Brasil. São aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei n

o
s 1.300/2003, 1.356, 1.365, 1.368, 1.381, 1.382, 1.412, 1.413,

1.422, 1.440, 1.441, 1.446 e 1.44712004. A Presidência destina essa
parte da reunião a ouvir os convidados: Srs. Rodrigo Souza de
Albuquerque e João Medeiros Silva Neto, Promotores de Justiça, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, 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, 1° de junho de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - Elmiro Nascimento - Marília Campos -

André Quintão.
ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 25/5/2004
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gil Pereira e Padre João e a Deputada Ana Maria Resende, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria Resende,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar matérias
constantes na pauta, acusa o recebimento da Mensagem n°214/2004,
do Governador do Estado, e comunica que avocou a si a relatoria
dessa matéria. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Resolução n°
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1.516/2004 (relator: Deputado Gil Pereira). Passa-se à 28 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° 2.901/2004. Passa-se à 38 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 Gil Pereira (2), em que
solicita seja realizada audiência pública desta Comissão para debater
o controle da anemia infecciosa eqüina no Estado e seja realizada
audiência pública com a finalidade de discutir, com o Superintende do
Banco do Nordeste do Brasil, assuntos relacionados a financiamentos
destinados à área mineira do IDENE; Paulo Piau, em que solicita seja
a Lei n° 12.596, de 1997, discutida na reunião conjunta desta
Comissão com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais de
15/6/2004; e dos Deputados Padre João e Rogério Correia, em que
solicitam seja realizada audiência pública da Comissão, com os
convidados que mencionam para que apresentem o plano do Governo
Federal para a reforma agrária, em especial o Programa Nacional de
Crédito Fundiário. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de junho de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Padre João - Doutor Viana.

ATA DA 78 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 26/5/2004
As 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva e Leonardo Quintão e a Deputada Jô
Moraes, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Jô
Moraes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater o Projeto de
Lei n° 1.346/2003, do Governador do Estado, que institui e estrutura
as carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE - e de
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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. Em seguida, o
Presidente suspende a reunião por alguns minutos, para atender a
convocação do Plenário. Reabertos os trabalhos, registra-se a
presença dos Deputados Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva e Rogério
Correia e das Deputadas Jô Moraes e Manha Campos. Logo após, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, destina esta parte da reunião a
ouvir os convidados que discorrerão sobre o assunto supracitado.
Registra-se a presença dos seguintes convidados: Sras. Jomara Alves
da Silva, Diretora Central de Políticas e Desenvolvimento de Recursos
Humanos da Secretaria de Planejamento e Gestão, representando o
Sr. Antônio Augusto Anastasia, Titular dessa Secretaria; Marize Maria
Gabriel de Almeida, Superintendente de Recursos Humanos da
Secretaria da Fazenda; Srs. Jorge Henrique Schimit, Assessor
Especial da Secretaria da Fazenda, representado o Sr. Fuad Jorge
Noman Filho, titular dessa Secretaria; Raimundo Lustosa Filho,
Presidente do SINFAZ; Lindolfo Fernandes de Castro, Presidente do
Sindifisco; e Geraldo Antônio Henrique, Coordenador Político do
SINDPUBLICO, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra à Deputada Já Moraes e ao Deputado
Rogério correia, 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 das notas taquigráficas.
Ao final, o presidente verifica a inexistência de quórum para a votação
da matéria, agradece a presença dos parlamentares e convidados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, hoje, às 15:30, e para a reunião ordinária do dia
1 0/6/2004, que tem por finalidade debater a situação da Fazenda
Experimental Getúlio Vargas e da Fazenda Nossa Senhora da Abadia,
ambas situadas no Município de Uberaba, e apreciar a matéria da
pauta, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de junho de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Fábio Avelar - Dinis Pinheiro - Jâ Moraes.

ATA DA iia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2a SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 26/5/2004
Às 10h12min, 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 Fábio Avelar. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Antônio Augusto Junho Anastesia,
Secretário de Planejamento e Gestão, publicado no "Diário do
Legislativo" do dia 21/5/2004; do Sr. Francisco das Chagas Lopes
Cunha, Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo Substituto do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e da Sra. Luci
Rodrigues Espeschit, Chefe da Divisão de Suporte Operacional do
INCRA no Estado, publicados no "Diário do Legislativo" do dia
20/5/2004. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n°5 117/2003, no 1° turno (Deputado Jayro Lesse);
1.36412004, no 1° turno, e 1.466/2004, no 2 0 turno (Deputado Mauro
Lobo); 1.166/2003, no 1° turno, e 84212003, no 2 0 turno (Deputado
Ermano Batista); 1.201/2003, no 20 turno (Deputado José Henrique);
501/2003, no 1° turno (Deputado Chico Simões); 1.321/2003, no 1°
turno (Deputado Doutor Viana); 1.640/2004, em turno único (Deputado
Sebastião Helvécio). Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Neste instante, retira-
se da reunião o Deputado Fábio Avelar. O Presidente faz retirar da
pauta os Projetos de Lei n

o
s 117 e 1.20112003 e 1.466/2004, por não

cumprirem pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação das
contas do Tribunal de Contas referentes ao exercício de 2003,
encaminhadas por meio do Ofício n° 11/2004, na forma de projeto de
resolução apresentado pelo relator, Deputado Mauro Lobo; pela
aprovação, no 20 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 26/2003 (relator:

—
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Deputado Chico Simões); 313/2003 na forma do vencido no 10
turno (relator: Deputado José Henrique); 842/2003 na forma do
vencido no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Administração Pública (relator: Deputado Ermano Batista); 1.292/2003
(relator: Deputado José Henrique, em virtude de redistribuição) e
1.311/2003 (relator: Deputado Mauro Lobo); e pela aprovação, no 10
turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.149/2003 com a Emenda n° 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda n° 2, apresentada
pelo relator, Deputado Sebastião Helvécio; 501/2003 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Chico Simões); 896/2003 na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pelo relator, Deputado Sebastião Helvécio; 1.321/2003
(relator: Deputado Doutor Viana); 1.352/2004; 1.361/2004 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Sebastião Helvécio); e 1.369/2004 na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado
Ermano Batista). Após a votação do parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.311/2003, registrou-se a presença do Deputado Laudelino Augusto,
que retirou-se da reunião após a votação do parecer sobre o Projeto
de Lei n° 1.149/2003. Após a votação do parecer sobre o Projeto de
Lei n° 501/2003, registrou-se a presença do Deputado Adalelever
Lopes, que retirou-se da reunião após a votação do parecer sobre o
Projeto de Lei n° 1.369/2004. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos membros desta Comissão, em que solicitam a
realização de audiência pública conjunta desta Comissão e da
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para investigar as
responsabilidades do Estado e do Banco ltaú no fechamento de
agências pioneiras do BEMGE no Estado; e do Deputado Célio
Moreira, em que solicita a realização de audiência pública para discutir
denúncias de fraude no posto fiscal de Matias Barbosa. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a realizar-se no dia 1°/6/2004, às 10 horas, e para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 1° de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Alberto Pinto Coelho.

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

1.524/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n°

1.524/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Bom
Jardim e Jatobá - ACPPRBJJ -, com sede no Município de Ibiracatu.

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

Fundamentação
A referida Associação possui como finalidade maior trabalhar pelo

desenvolvimento social da região. Para alcançar suas metas, presta
assistência às pessoas carentes - idosos, crianças e mulheres - nas
áreas da educação, da saúde, do transporte e do lazer, amparando as
que inspiram maiores cuidados.

Além disso, busca atender aos interesses dos produtores rurais,
objetivando o seu fortalecimento econômico e social, por meio do
implemento de formas de cooperação na produção e na
comercialização da atividade agropecuária.

Diante do exposto, julgamos justo e oportuno que a entidade seja
declarada de utilidade pública.

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

1.524/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 1° de junho de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.539/2004
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

1.539/2004 visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Produtores Rurais de Agua Limpa, com sede no Município de
Presidente Olegário.

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 Associação dos Produtores Rurais de Agua Limpa, fundada em

20/1011991, é uma entidade civil sem fins lucrativos.
Destacam-se entre as suas finalidades precípuas a proteção da

saúde da família, da maternidade, da infância e do idoso; o combate à
fome e à pobreza; a divulgação da cultura e do esporte; a integração
de seus associados no mercado de trabalho, aos quais são oferecidos
cursos profissionalizantes. Dessa maneira, contribui para o
desenvolvimento e o aperfeiçoamento da vida comunitária.

Em virtude do alcance de sua obra, a Associação em tela se torna
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

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

n° 1.539/2004, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.542/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.542/2004, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, pretende declarar de utilidade pública o Conselho
Comunitário de Desenvolvimento Rural de Terra Banca - CODERTEB
-, com sede no Município de Uberlândia.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucional idade e legalidade.

Em vista disso, cumpre a este órgão colegiado deliberar
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade, fundada em 2813188, é uma sociedade civil sem

fins lucrativos constituída para defender os interesses dos seus
representados. Atua na pesquisa, no desenvolvimento e na
coordenação das atividades voltadas para o setor agropecuário e do
extrativismo natural, objetivando a melhoria da qualidade de vida do
produtor rural.

Para consecução de suas atividades, faz levantamento periódico
das reais necessidades dos moradores da região de Terra Branca e
providencia o seu encaminhamento aos órgãos municipais, estaduais
e federais, assim como estimula a organização e a integração
comunitária.

O meritório trabalho empreendido pela entidade a torna merecedora
do título declaratório de utilidade pública.

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

1.542/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 1° de junho de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.565/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Chico Simões, objetiva
declarar de utilidade pública o Movimento da Terceira Idade, Grupo
Renascer de Apoio ao Idoso - Grupo Renascer, com sede no
Município de Coronel Fabriciano.

Após sua publicação, a matéria foi examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que a considerou jurídica,
constitucional e legal, apresentando-lhe a Emenda n° 1. Vem ela
agora a este colegiado para deliberação conclusiva, com base no art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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Trata-se o referido Movimento de entidade civil sem fins

lucrativos, que busca desenvolver importante trabalho na área da
assistência social, voltado especialmente para as pessoas da terceira
idade, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida.

Para a consecução de seus objetivos, procura firmar parcerias com
entidades congêneres e órgãos públicos que atuam diretamente na
área de assistência social, de forma a atualizar suas diretrizes de
trabalho e captar recursos.

A entidade, portanto, está habilitada a receber o título de utilidade
pública.

Conclusão
Levando-se em consideração a exposição de motivos, opinamos

pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.565/2004, em turno único, com
a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1° de junho de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.569/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°
1.569/2004 visa a declarar de utilidade pública a Associação Caboclo
Teixeira de Assistência à Criança e ao Adolescente, com sede no
Município de Descoberto.

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

Fundamentação
A referida Associação, de natureza filantrópica, desenvolve

atividades ligadas às áreas da educação, da cultura e da assistência
social, visando, entre outros objetivos, à melhoria da qualidade de vida
da comunidade local, com especial ênfase nas crianças e nos
adolescentes. Além disso, realiza programas específicos voltados
para a recreação e o lazer da população assistida. Isto posto,
acreditamos ser a instituição merecedora do título declaratório de
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utilidade pública.

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

n° 1.569/2004, em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1° de junho de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.57012004

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a instituição denominada Reabilitação
para a Vida - CEAMI -, com sede no Município de Uberlândia.

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 mencionada no relatório, no cumprimento de seu

propósito estatutário, contribui para a recuperação física, moral e
espiritual de pessoas que vivem à margem da sociedade.

Priorizando a ajuda aos dependentes de droga, proporciona
treinamento para reinserção na atividade produtiva àqueles que
apresentam padrões de desvio comportamental, ao mesmo tempo que
orienta os familiares para auxiliá-los na recuperação.

Promove eventos educativos com orientação ética para a juventude.
Pelo compromisso assumido de recuperar a dignidade de jovens e

adultos, a entidade merece o título de utilidade pública proposto.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.570/2004, em turno único.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
Fahim Sawan, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°41/2003

Comissão Especial
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Relatório

De autoria dos Deputados Roberto Carvalho e Chico Simões, a
Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003 tem por objetivo
alterar os arts. 43, 45 e 46 da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/4/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão Especial para receber parecer, conforme
õ art. 111, c/c o ar[. 201, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por escopo alterar a disciplina

constitucional referente a criação e gestão de regiões metropolitanas
no Estado. Propõe que sejam modificados os ais. 43, que trata das
funções públicas de interesse comum; 45, que trata de Assembléia
Metropolitana; e 46, que se refere às incumbências do Estado
relativas à administração metropolitana.

As inovações mais importantes da proposta incidem sobre três
pontos. Primeiramente, a flexibilização da definição das funções
públicas de interesse comum, que, atualmente dispostas rigidamente
na Constituição, passariam a ser tratadas em cada lei complementar
instituidora de região metropolitana. Em seguida, maior participação
do Estado na coordenação da gestão metropolitana. Enfim, uma nova
estruturação de seus órgãos deliberativos e executivos, com a
instituição de um Conselho de Desenvolvimento e de uma Agência
Executiva.

Assinale-se que a proposição em estudo vem recebendo relevante
atenção nesta Casa, desde que sua tramitação se iniciou, há cerca de
um ano. Reuniões técnicas, envolvendo os principais segmentos
interessados na questão, bem como a realização de um seminário de
grande magnitude, em novembro de 2003, subsidiaram a elaboração
deste parecer. Acima de tudo, no entanto, ficou claro que o principal
motivo para a mudança que se pretende implementar no modelo de
metropolitanização estatuído em Minas Gerais é a existência de
alguns problemas administrativos e institucionais nas regiões hoje
estabelecidas no Estado. A matéria, por envolver uma estruturação
normativa e administrativa híbrida, que deve se erguer sobre um
equilíbrio federativo a ser construído em face de conurbações onde o
interesse local é suplantado pelo regional, apresenta-se como um
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desafio a demandar todo o empenho do constituinte derivado.

O fenômeno da urbanização populacional observado ao longo do
século XX produziu aglomerações urbanas de proporções nunca
vistas antes na história. Verificou-se um imenso crescimento
demográfico urbano, com a extinção da paisagem rural, a
verticalização das edificações e o espraiamento da população por
vários municípios vizinhos, gerando quase que uma só cidade. Nesse
contexto é que aparecem, institucionalizadas, as regiões
metropolitanas.

José Afonso da Silva, à luz da Constituição da República, define
região metropolitana como um "conjunto de municípios cujas sedes se
unem com certa continuidade urbana em torno de um município-pólo"
("Curso de Direito Constitucional Positivo". 15a ed. São Paulo:
Malheiros, 1998, p. 643). E um conceito pouco preciso, visto que só
aborda a questão do ponto de vista morfológico. Uma definição mais
abrangente conceituaria região metropolitana como um conjunto de
municípios limítrofes aglutinados em torno de uma cidade-pólo,
caracterizado por áreas urbanas contínuas densamente povoadas,
dotados de identidade cultural e convergência nos planos social e
econômico, reunidos, mediante lei complementar, para a realização de
funções públicas de interesse comum (DIAS, Wladimir Rodrigues, e
RIBEIRO, Guilherme Wagner. "Regiões Metropolitanas: uma
abordagem jurídica").

Na criação de uma região metropolitana percebemos a relevância de
seu conteúdo finalístico. Sua instituição ocorre para enfrentar os
problemas decorrentes da existência fática de uma conurbação.
Aparentemente toda a região constitui uma só cidade, e,
paradoxalmente, existem interesses paroquiais se contrapondo por
meio de uma multiplicidade de estruturas administrativas autônomas,
administradas segundo lógicas diversas, que geram a impossibilidade
de se enfrentarem os problemas comuns, a dispersão na distribuição
de recursos e a manutenção ou o aprofundamento das estruturas de
desigualdades socioconômicas encontradas (ROCHA, Vicente
Eustáquio. "O problema metropolitano e sua gestão". In "Indicador".
Belo Horizonte, n. 27, out.dez. 1988, p. 895).

Impõe-se, assim, a adoção de uma gestão metropolitana capaz de
planejar o desenvolvimento sustentável da região, assumir a
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administração de serviços públicos de interesse comum, submeter
os municípios a um regramento adequado e estabelecer meios de
equalização de interesses e distribuição de ônus e benefícios na
esfera regional (DIAS, W. R. e RIBEIRO, G. W., "op. cit."). Um arranjo
jurídico-institucional que favoreça tais características é o objetivo da
proposta em debate. Assim, verificamos que, embora se fundamente
em princípios adequados, a proposição merece aperfeiçoamentos,
que apresentaremos na conclusão.

Há, por exemplo, que se estabelecer melhor a imprescindibilidade
da aferição técnica acerca do processo de metropolitanização,
enquanto premissa essencial, a partir da qual ocorrerá o debate
político envolvendo a instituição de regiões metropolitanas.

De uma maneira geral os autores entendem que a
metropolitanização ocorre a partir de um movimento de conurbação,
levando-se em conta, em geral, fatores socioconômicos de agregação
dos núcleos conurbados, uma população significativa e a presença de
uma cidade polarizadora. O conteúdo específico desses requisitos,
que já estão, pelo menos em parte, contemplados na Carta Estadual,
e o momento em que devem ser exigidos, previamente à instituição da
região, devem ser expressamente determinados, na Constituição ou
em legislação complementar.

Observamos que, associado ao fato social da conurbação, verifica-
se, na evolução da administração pública brasileira após 1988, a
adoção de mecanismos de descentralização, entre os quais a
regionalização, como estratégia de gestão do setor público. O
fenômeno da regionalização no plano da administração pública
aparece como instrumento de gestão, de maneira especial, a partir do
fim da Segunda Guerra, na Grã-Bretanha, com a instituição de regiões
administrativas e de planos regionais de desenvolvimento. Nos
Estados Unidos, o mesmo acontece em vários Estados da federação,
mediante a atuação de agências regionais especiais e a formulação
de planejamento regional (SELF, P. J. O. "Regionalismd'. In SILVA, B.
coord. "Dicionário de Ciências Sociais". 2 ed. Rio de Janeiro: FGV,
1987, p. 1.048). De uma maneira geral, a experiência da
regionalização, na qual se insere o reconhecimento das regiões
metropolitanas, estendeu-se por quase todos os países ocidentais.
Em 1960, já havia, nos EUA, 212 áreas metropolitanas, de variadas
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dimensões e formas, consideradas para fins estatísticos. No Brasil,
o censo de 1980 já apontava a existência de 30 aglomerações
urbanas com mais de 250 mil habitantes, correspondendo a mais de
1/3 da população total do País.

A preocupação com a matéria, aliás, é bem visível em nossa ordem
constitucional, com a menção, na Constituição da República, a regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas, microrregiões e regiões de
desenvolvimento. Na Constituição do Estado de Minas Gerais, como
na de outros Estados, é ainda mais clara, pois a matéria está
sistematizada em uma seção inteira.

A idéia de região metropolitana reporta-se a alguns fatores básicos,
que devem ser considerados na proposta em estudo, a saber:
conurbação urbana; existência de um centro de domínio, em tomo do
qual gravitam os demais meios urbanos; concentração populacional;
relação de interdependência, social e econômica, entre os municípios
da região; e existência de interesses comuns a serem administrados.

Sérgio Azevedo e Virgínia Mares Guia assim se expressam sobre o
tema:

"A partir da análise das experiências internacionais poder-se-ia
identificar três grandes modalidades institucionais de enfrentamento
da questão metropolitana. A primeira baseada na criação de entidades
metropolitanas de corte mais compreensivo a partir de acordo
voluntário entre agências governamentais autônomas".

"A segunda prioriza a criação de um número reduzido de agências
metropolitanas especializadas - a partir de acordos voluntários ou
legislação compulsória - objetivando o equacionamento de questões
específicas (transporte, coleta e destinação de lixo, abastecimento de
água, meio ambiente etc.)".

"Por fim, ter-se-ia formas compulsórias de gestão metropolitana
compreensivas. Nesse caso, uma das alternativas, menos difundida,
preconiza a criação de uma 'superprefeitura', através da fusão ou
amalgamação dos governos municipais. Isso significa que o poder das
autoridades locais seria sensivelmente diminuído ou 'in limine' extinto
em prol do 'município metropolitano'. Outra alternativa, mais comum,
seria a que institui duas esferas de gestão concomitante
(metropolitana e local), podendo se organizar em diferentes formatos"
("A questão metropolitana no processo da reforma do Estado no
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Brasil".).

Verifica-se, no caso de Minas Gerais, que este último modelo
apresentado é o que se tem almejado implantar, desde a edição da
Constituição Estadual em 1989.

Observe-se que a experiência metropolitana brasileira começa, nos
anos 70, com a fixação de um modelo altamente padronizado, no qual
o Governo Estadual ocupava posição central. Após a Constituição de
1988, esse modelo evolui para outros, mais flexíveis, combinando
formas compulsórias e voluntárias de associação, com relevância para
o papel da participação municipal. Em Minas Gerais, o absenteísmo
do Estado neste novo modelo, somado à atitude não cooperativa dos
municípios das regiões metropolitanas, gerou uma quase absoluta
incapacidade de gestão, cuja expressão jurídica é o texto
constitucional que se pretende modificar.

As regiões metropolitanas foram instituídas no País pela Lei
Complementar Federal n° 14, de 1973, pois a Constituição da
República de 1969, nos termos do art. 164, atribuía à União a
competência para disciplinar a matéria. A região metropolitana era,
durante o regime militar, um instrumento de controle político dos
grandes centros urbanos, com acentuada feição tecnocrática.
Contudo, o Estado Federado não estava impedido de desenvolver
políticas públicas naquelas regiões.

Em Minas Gerais, foi instituído, em 1974, por meio da Lei n° 6.303, o
Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL.
Quatro anos depois, em 1978, foi instituída a Companhia de
Transportes Urbanos da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
METROBEL -, entidade responsável pela execução das políticas de
trânsito na região. Essa entidade implementou novo sistema de
transporte urbano na RMBH no início da década de 80, adotando a
Câmara de Compensação Tarifária a partir de 1982. A METROBEL foi
extinta pela Lei n° 9.527, de 1987, que criou a Secretaria de Assuntos
Metropolitanos e a autarquia Transportes Metropolitanos -
TRANSMETRO.

Em 1988, a Constituição da República transferiu para os Estados a
competência para criar região metropolitana, nos termos do art. 25, §
3°:

"Art. 25 - .......................................................
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§ 31 - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar
a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de
interesse comum".

A Constituição do Estado de Minas Gerais, de 1989, dedicou à
matéria os arts. 42 e seguintes, que se pretende modificar,
estabelecendo a Assembléia Metropolitana como instância
coordenadora das políticas públicas de interesse comum da região e
instituindo o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. A Assembléia
Metropolitana teve sua composição definida no art. 45 da Constituição
do Estado:

"Art. 45 - .........................
§ 10 - Cada Município da Região Metropolitana será representado na

Assembléia Metropolitana:
- por seu Prefeito; e

II - por Vereadores da Câmara Municipal, por ela indicados, em
número e proporcionalidade fixados em lei complementar.

§ 2° - Integrarão ainda a Assembléia Metropolitana:
- um representante da Assembléia Legislativa, por ela indicado; e

II - um representante do Poder Executivo, indicado pelo Governador
do Estado."

Com base nesses preceitos constitucionais, foi criada, em 1993, por
meio da Lei Complementar n° 26, a Região Metropolitana de Belo
Horizonte, sob a coordenação da Assembléia Metropolitana da Região
de Belo Horizonte - AMBEL -, que foi sucessivas vezes alterada, com
a inclusão de novos municípios. O que se verificou, concretamente, foi
ceda inoperância da AMBEL e do próprio funcionamento da RMBH,
fato esse sobejamente destacado no seminário legislativo realizado
neste parlamento, em 2003.

Cumpre ressaltar que parte do problema operacional das regiões
metropolitanas mineiras deriva de seu modelo institucional, que nos
propomos a rever. A tensão que se instaura entre a gestão
metropolitana e os interesses das unidade federativas envolvidas não
tem sido bem resolvida juridicamente. Esse fato decorre, em grande
parte, de não haver incentivos seletivos nem meios coercitivos
suficientes para induzir a participação interfederativa cooperativa no
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ambiente metropolitano. Pelo contrário, vê-se uma competitividade
predatória.

Uma visão da autonomia municipal como prerrogativa intocável é
parcela do problema. José Rubens Costa, ainda sob a influência da
recém-promulgada Constituição da República, indagou sobre o
significado de uma região metropolitana. "Faz ou não parte da
Federação?" E constatou que "o constituinte foi bastante tímido ou
bonfessadamente incompetente" nessa esfera. "Não soube o que
fazer com as regiões metropolitanas. Sabia apenas que elas existiam"
("Conferência". "Cadernos do Simpósio: A Nova Constituição Federal
e o Processo Constituinte Mineiro", n° 5, Belo Horizonte: ALEMG,
1989, pág. 10.).

E importante notar que nossa Constituição optou por definir uma
região metropolitana a partir de sua finalidade - gestão de serviços
públicos de interesse comum -, em vez de defini-Ia a partir de outras
características identificadoras. Esse interesse metropolitano paira,
evidentemente, sobre o interesse municipal, produzindo
conseqüências jurídicas inafastáveis, como a incidência da
competência estadual em várias searas originalmente conferidas ao
município.

Paulo Neves de Carvalho observou a dificuldade de se distinguir o
interesse local, para efeito de primazia da autonomia local, e afirmou,
ainda, que "o Estado não pode ficar alheio à política urbana, pela
simples razão, entre outras, de que é sua a competência para instituir
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
fundadas na idéia comum de planejamento e execução de funções
públicas (serviços públicos) comuns a municípios limítrofes, inseridos
no mesmo agrupamento" ("Conferência". "Cadernos do Simpósio: A
Nova Constituição Federal e o Processo Constituinte Mineiro", n° 5,
Belo Horizonte: ALEMO, 1989, pág. 10).

Nota-se que a atividade de administração metropolitana envolve
uma acepção ampla de "funções públicas de interesse comum", que,
na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, incluem "toda atividade
material que a lei atribui ao Estado para que exerça diretamente ou
por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer
concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou
parcialmente publico" ("Curso de Direito Administrativo". São Paulo:
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Atlas, 1998, pág. 82).
Observe-se que, ao contrário das definições que partem da questão

demográfica e passam pela socioeconômica para reconhecer uma
região metropolitana, nosso modelo constitucional coloca em primeiro
plano o impacto intermunicipal na prestação de serviços em
municípios de uma mesma região, problema que, a rigor, não é
matéria necessariamente acoplada à questão metropolitana e que
pode ser resolvido mediante a adoção de outros mecanismos de
gestão do setor público, como o consorciamento. A demarcação
normativa empreendida pelo constituinte de 1988 suscita o grave
prejuízo de rebaixar para o segundo plano o problema demográfico,
que deveria ser o principal.

No modelo vigente, em geral, os dirigentes de cada município de
uma região metropolitana adotam uma atitude que favorece a
competição, em detrimento da cooperação, buscando auferir
vantagens e transferir ônus para os outros municípios; observe-se, no
entanto, que, verificado o interesse metropolitano comum, se exclui o
interesse local, arredando-se a autonomia do município. Por outro
lado, o deslocamento de foco ocasionado pela aplicação do princípio
da predominância do interesse não é, nem pode ser, instrumento de
abalo do pacto federativo. De sorte que, em defesa da Federação e
também do princípio isonômico, a distribuição de dividendos e
prejuízos na região metropolitana deveria contar com mecanismos de
compensação.

Vicente Rocha lembra, a propósito, que, "assim, um município-
dormitório especializado na moradia das classes populares, como, por
exemplo, Ribeirão das Neves, na RMBH, terá um crescimento
constante e rápido de suas demandas, sem que cresçam
proporcionalmente suas receitas, cuja principal fonte são as atividades
econômicas. ( ... ) Um município que concentre as fontes de recursos
hídricos para o abastecimento de água da região, como, por exemplo,
Nova Lima, terá limitações ao seu desenvolvimento em função da
proteção desses recursos, necessários ao conjunto da região" ("op.
cit.", pág. 895).

No plano legiferante, desde o momento em que é constatado um
interesse metropolitano, suspende-se a regra segundo a qual compete
ao município legislar sobre as matérias de interesse local. Nesse
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caso, a predominância do interesse é regional e ao Poder
Legislativo Estadual cumprirá a atividade legiferante incidente sobre a
Região Metropolitana.

Nos casos de confronto entre uma lei estadual e outra municipal, em
matéria relativa a interesse comum na região, aquela prevalecerá.
Esse conflito, simples em abstrato, é extremamente complexo no
concreto. Imagine-se, por exemplo, o impacto da edição de um plano
diretor metropolitano, norma que deve incidir sobre o desenvolvimento
de todos os municípios pertencentes à região metropolitana,
vinculando seus planos diretores e sua legislação sobre zoneamento,
uso e ocupação do solo, edificações, preservação ambiental, defesa
do patrimônio histórico, artístico e cultural, serviços, entre outros
tópicos. A legislação metropolitana deve incidir sobre as matérias de
interesse comum entre os municípios integrantes da região e abrange
não apenas o rol temático dos arts. 24 e 25 da Constituição da
República, próprios do Estado federado, mas também a absorção das
competências municipais que extrapolam o interesse local.

A respeito dos limites que a metropolitanização impõe à autonomia
municipal, cabe observar a jurisprudência que os tribunais têm
produzido sobre a questão:

«TJES - Administrativo - Prestação de Serviço Público -
Fornecimento de Agua - Região Metropolitana - Concessão.

Município não é competente para abrir licitação para concessão de
serviço público, quando não detentor da titularidade desse serviço,
que no caso pertence ao Estado, por se tratar de região declarada
metropolitana, em que prevalece o interesse comum. Ainda que se
tratasse de competência municipal, a concessão teria que ser
precedida da necessária indenização a entidade prestadora do
serviço, com obediência às normas contidas no art. 35 e seguintes da
Lei n° 8.987, de 1995" (Suspensão de Liminar n° 100990011270.
Conselho da Magistratura do TJES. Relator: Des. Adalto Dias Tristão.
3.1.2000.).

TJSP - Programa de restrição à circulação de veículos automotores
na Região Metropolitana de São Paulo instituído para proteção do
meio ambiente - Lei Estadual n° 9.690, de 1997, que não ofende a
ordem constitucional - Competência concorrente da União, Estados e
Distrito Federal para legislar sobre meio ambiente e controle da
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poluição - Segurança denegada. Recurso não provido". (Apelação
Cível no 85.822-5. 4a Câmara de Direito Público do TJSP. Relator:
Des. Clímaco de Godoy. 29.7.1999).

TJSP - Transporte - Modalidade de Fretamento - Competência do
Estado, na Região Metropolitana de São Paulo, para regular a
atividade de fiscalizar os veículos - Legitimidade da Apreensão -
Segurança denegada. Recurso não provido. (Apelação Cível n°
233.256-1, ? Câmara Cível de Férias do TJSP. Relator: Des. Luís de
Macedo. 7.8.1995)".

Em todos esses casos, foi reconhecida a competência do Estado
para disciplinar temas relativos à área metropolitana. Note-se que,
pela mesma senda, o seminário legislativo realizado no ano passado,
nesta Casa, aprovou, em seu documento final, proposta de que o
Plano Diretor metropolitano seja valorizado em sua condição de
instrumento normativo orientador da gestão metropolitana.

Assinale-se, ainda, que, conforme a Constituição da República - art.
25, § 30 -, as regiões metropolitanas devem ser criadas por lei
complementar estadual. Trata-se, pois, de procedimento formal e, no
âmbito do processo legislativo, proposição votada mediante quórum
diferenciado. A esse aspecto político-jurídico de importância
acrescenta-se o problema técnico que, em algumas circunstâncias,
corre o risco de ser relegado a um segundo plano no processo
legislativo. Nossa experiência recente nesta Casa tem apontado para
a necessidade de se estabelecerem, também mediante lei
complementar, algumas regras relativas à criação de regiões
metropolitanas, análogas, do ponto de vista procedimental, às
existentes para a emancipação de municípios.

Está a cargo de cada Estado membro definir a organização de suas
regiões metropolitanas. A rigor não há norma que obrigue a adoção de
um mesmo modelo de organização e estruturação das regiões
metropolitanas. E perfeitamente possível, e até desejável, que essa
conformação se dê refletindo as peculiaridades de cada conurbação.
Assim, elementos como a densidade populacional, o número de
municípios integrantes, a morfologia do território, entre outros, podem
ser tomados em conta no momento de se organizar uma região
metropolitana. A organização deve ter em vista os objetivos que se
pretende alcançar, as funções públicas que se pretende executar e o
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modelo de administração a ser adotado. Deve, também, levar em
consideração o direito de participação assegurado a todos os
municípios, o papel do Estado e a dimensão das atribuições e
competências municipais deslocadas para a esfera metropolitana.

Assim, é salutar que a proposta de emenda em epígrafe busque
maior flexibilização do texto constitucional.

Aponte-se, ainda, que o maior problema enfrentado pelas regiões
metropolitanas é o que diz respeito aos recursos para sua
manutenção, que é, possivelmente, o ponto cego do regramento
oferecido pela Constituição à questão metropolitana. Uma região
metropolitana tem um custo que deveria, necessariamente, ser
partilhado por Estados e municípios. Entretanto, não há nenhum
instrumento capaz de obrigar qualquer desses entes federativos a
contribuir, financeiramente, para a mantença de tais instâncias
administrativas. As Constituições de Minas Gerais e do Rio de
Janeiro, entre outras, prevêem a instituição de um fundo com a
finalidade de promover o desenvolvimento metropolitano, até mesmo
mediante compensações financeiras aos municípios mais
prejudicados. Essa medida é insuficiente para resolver o problema.
Ora, o município, que se vê alijado do domínio decisório sobre parcela
de suas atividades incluída entre as funções públicas de interesse
comum, apresenta reduzida colaboração com o financiamento da
gestão metropolitana. Assim também acontece com o Estado, que não
se dispõe a assumir encargos dessa natureza. Na falta de
instrumentos coercitivos disponibilizados pela Constituição, é
imprescindível que a legislação referente ao assunto proporcione
mecanismos oblíquos capazes de induzir o Estado e os municípios a
arcarem, solidariamente, com o custo da região metropolitana. Tal
solução, porém, não deve ser fixada no texto constitucional e, por
isso, escapa aos limites do projeto em tela.

Esclareça-se, enfim, que o substitutivo que apresentamos buscou
englobar o conteúdo do documento final aprovado no Seminário
Regiões Metropolitanas, especialmente as Propostas n°s 1, 2, 4, 5, 6,
7, 9, 14, 15, 18, 25, 27, 28, 31 e 46, que foram expressamente
incorporadas. Outras o foram de maneira implícita, enquanto as
demais, por não serem matéria própria de inclusão no texto
constitucional, deverão ser tratadas em legislação apropriada.
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Saliente-se, portanto, no que se refere à proposta em debate,

que, tanto do ponto de vista jurídico-constitucional quanto do material,
as medidas que contém são salutares. A proposta de emenda à
Constituição em análise veio em boa hora. E necessário, todavia, que
sua abrangência seja alargada, contemplando-se os arts. 42 a 50 da
Constituição mineira. Com esse intuito apresentamos o Substitutivo n°
1 na conclusão. A alteração visa aos mesmos objetivos do texto
original da proposição, mas com maior raio de atuação. Introduz
novos elementos orientadores do planejamento e da gestão
metropolitana, tais como um Plano Estratégico de Desenvolvimento
Integrado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n°41/2003 na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera os arts. 42 a 50 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 Os arts. 42 a 50 da Constituição do Estado passam a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 42 - O Estado poderá instituir, mediante lei complementar,

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar
o planejamento, a organização e a execução de funções públicas de
interesse comum.

Art. 43 - Considera-se função pública de interesse comum a
atividade ou o serviço cuja realização por parte de um município,
isoladamente, seja inviável ou cause impacto nos outros municípios
integrantes da região metropolitana.

§ 1 0 - A execução das funções públicas de interesse comum será
unificada.

§ 2° - As especificações das funções públicas de interesse comum
das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões
serão definidas na lei complementar que as instituir.

Art. 44 - A instituição de região metropolitana se fará com base nos
conceitos estabelecidos nesta Constituição e na avaliação, na forma
de parecer técnico, do conjunto dos seguintes dados ou fatores, entre
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outros, objetivamente apurados:

- população e crescimento demográfico, com projeção qüinqüenal;
II - grau de conurbação e movimentos pendulares da população;
III - atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento;
IV - fatores de polarização;
V - deficiência dos serviços públicos, em um ou mais municípios,

com implicação no desenvolvimento da região.
§ 1° - Lei complementar estabelecerá os procedimentos para a

elaboração e análise do parecer técnico a que se refere o "caput"
deste artigo, indispensável para a apresentação do projeto de lei
complementar de instituição de região metropolitana.

§ 2° - A inclusão de novo município nas regiões metropolitanas já
instituídas deverá se basear em estudo técnico prévio orientado pelos
critérios estabelecidos neste artigo.

Art. 45 - Considera-se região metropolitana o conjunto de municípios
limítrofes que apresentam a ocorrência ou a tendência de
continuidade do tecido urbano e de complementaridade de funções
urbanas, que tenha como núcleo a capital do Estado ou metrópole
regional e que exija planejamento integrado e gestão conjunta
permanente por parte dos entes públicos nela atuantes.

Art. 46 - Haverá em cada região metropolitana:
1- uma Assembléia Metropolitana;
II- um Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano;
III- uma Agência de Desenvolvimento, com caráter técnico e

executivo;
IV - um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
V - um Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.
§ jO - A Assembléia Metropolitana constitui o colegiado decisório

superior de representação do Estado e dos municípios na região
metropolitana, competindo-lhe:

- definir as macrodiretrizes do planejamento global da região
metropolitana;

II - vetar, por deliberação de pelo menos dois terços de seus
membros, resolução emitida pelo Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano.

§ 2° - Fica assegurada, para fins de deliberação, representação
paritária entre o Estado e os municípios da região metropolitana na
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Assembléia Metropolitana, nos termos de lei complementar.

§ 3° - O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano é
o órgão colegiado de deliberação da região metropolitana,
competindo-lhe:

- deliberar sobre o planejamento e a execução das funções
públicas de interesse comum;

II - elaborar a programação normativa da implantação e da execução
das funções públicas de interesse comum;

III - provocar a elaboração e aprovar o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado da região metropolitana;

IV - aprovar as regras de compatibilização entre o planejamento da
região metropolitana e as políticas setoriais adotadas pelo poder
público para a região;

V - deliberar sobre a gestão do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano.

§ 40 - Fica assegurada a participação de representantes do Estado,
dos municípios da região metropolitana e da sociedade civil
organizada no Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano.

Art. 47 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano,
destinado a financiar os planos e projetos da região metropolitana, em
consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.

Art. 48 - Considera-se aglomeração urbana o agrupamento de
municípios limítrofes que apresentam tendência à complementaridade
das funções urbanas que exija planejamento integrado e recomende
ação coordenada dos entes públicos.

Parágrafo único - A instituição de aglomeração urbana obedecerá,
no que couber, ao disposto no art. 44.

Art. 49 - Considera-se microrregiâo o agrupamento de municípios
limítrofes resultante de elementos comuns físico-territoriais e
socioeconômicos que exija planejamento integrado com vistas a criar
condições adequadas para o desenvolvimento e integração regional.

Art. 50 - O Estado compatibilizará a organização administrativa
regional de seus órgãos da administração direta e indireta às regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões.".

Ad. 21 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.



189
Saladas Comissões, 1  de junho de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, Presidente - Cecília Ferramenta, relatora -

lvair Nogueira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.35312004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela
transforma cargos de provimento em comissão da Secretaria de
Estado de Governo referidos no art. 20 e no Anexo X do Decreto n°
43.187, de 10/2/2003.

Preliminarmente, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n°
1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração
Pública, analisando o mérito do projeto, opinou por sua aprovação na
forma do substitutivo apresentado pela comissão anterior.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer, nos termos do
art. 188, e/co art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe objetiva 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. Ademais, o parágrafo único do art. V da proposição
determina que a "identificação e lotação dos cargos a que se refere o
"caput" deste artigo, bem como a sua forma de recrutamento, ficam
estabelecidas no Anexo desta lei.".

Os cargos comissionados vinculados à citada Secretaria constam no
Anexo X do Decreto n°43.187, de 2003, o qual foi introduzido no texto
do projeto. Atualmente, existem 25 cargos de Assistente Auxiliar,
sendo oito de recrutamento amplo e 17 de recrutamento limitado, ao
passo que existem 41 cargos de Assessor II, dos quais 13 são de
recrutamento amplo e 28 de recrutamento limitado.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, ressaltamos que o
projeto deve observar o disposto no art. 17 da Lei Complementar
Federal n° 101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, que
exige seja a criação de cargos públicos acompanhada da estimativa
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do impacto financeiro-orçamentário da proposta e da
demonstração da origem dos recursos. De acordo com informação
prestada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
SEPLAG -, a pretendida transformação de cargos não implicará
aumento da despesa pública com pessoal, uma vez que diversos
outros cargos serão extintos. Conforme relatório encaminhado a esta
Casa, o total geral da despesa anual com os dez cargos de Assistente
Auxiliar corresponde a R$60.936,00, ao passo que a despesa anual
com os três cargos de Assessor II corresponderá a R$66.805,36. No
caso em tela, haverá um aumento de despesa anual equivalente a
R$5.869,36. Todavia, levando-se em conta os projetos de lei do
Governador que tramitam nesta Casa, os quais tratam da carreira dos
servidores do Executivo, e as informações fornecidas pela SEPLAG
em documento específico, existe um saldo de cargos efetivos extintos
da ordem de 41.979, totalizando uma economia equivalente a
R$21.597.097,84.

Finalmente, ressaltamos que o substitutivo apresentado pelo
Comissão de Constituição e Justiça buscou corrigir vício de técnica
legislativa, especialmente pelo fato de o projeto não fazer remissão
expressa à Lei Delegada n° 108, que é o ato normativo básico da
matéria e de referência obrigatória, o qual cria e prevê o quantitativo
dos cargos em comissão da administração direta do Poder Executivo.

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

1 .353/2004, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Jayro Lessa - Doutor Viana -

José Henrique - Sebastião Helvécio - Chico Simões (voto contrário).
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.357/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
análise dispõe sobre a política estadual de combate à seca no semi-
árido mineiro e dá outras providências.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
o projeto recebeu parecer favorável e vem agora a esta Comissão
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para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c
o art 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta cria para o Estado a obrigação de instituir

política estadual de combate à seca no semi-árido mineiro.
A Constituição mineira, em seu art. 41, incisos II e III, determina que

o Estado deve exercer regionalmente ação administrativa com o
objetivo de reduzir as desigualdades. Essa ação se fará mediante
planos, projetos e programas. Os municípios em condições
desfavoráveis merecem atenção especial para que se integrem ao
justo desenvolvimento socioeconômico.

Podemos afirmar que a seca tem efeito devastador, pois prejudica
toda a comunidade, gerando pobreza, enfraquecendo a agricultura,
que representa, essencialmente, a base de sustento da população da
região semi-árida mineira. Devido ao flagelo, há um impacto
econômico e a pobreza aumenta assustadoramente.

Resultados de recentes pesquisas demonstram que, no Norte de
Minas, haverá perda de várias culturas caso não chova em dezembro
deste ano. Naturalmente, isso acarretará prejuízos e fome àquela tão
sofrida população.

Frisem-se também as perdas na pecuária. O rebanho bovino, de
cerca de dois milhões de cabeças, sofrerá perdas significativas
diminuindo a produção de leite e carne.

Com isso, a população vive em extrema pobreza, faminta, sem o
mínimo para sobreviver.

Algo precisa ser feito. Medidas devem ser tomadas. Os problemas
cruciantes necessitam ser sanados.

Para tal, o presente projeto visa a instituir a Política Estadual de
Combate à Seca na Região do Semi-Ando Mineiro, com o louvável
objetivo de combater o flagelo da seca e das condições precárias de
desenvolvimento socioeconômico do Norte e Nordeste mineiros.

Transformado em lei, a lacuna legal será suprida e o princípio da
regionalização administrativa previsto na Constituição do Estado será
atendido.

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

1.357/2004.
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Sala das Comissões, 1° de junho de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - Andre Quintão, relator - Elmiro

Nascimento.
PARECER PARA O V TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.390/2004

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em
exame dispõe sobre os princípios das políticas públicas de incentivo à
doação de órgãos e tecidos e dá outras providências.

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que
perdeu prazo para emitir seu parecer. Por meio de requerimento do
autor, a proposição foi encaminhada a esta Comissão, para receber
parecer quanto ao mérito, nos termos dos arts. 140, 188 e 102, XI, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto estabelece que as políticas públicas de incentivo à doação

de órgãos e tecidos obedecerão aos princípios da universalidade, da
celeridade, da isonomia, da transparência e da cronologia. Determina,
ainda, que serão realizadas no mínimo três campanhas educativas por
ano sobre o assunto, direcionadas também às crianças da rede
pública de ensino. Além disso, prevê a isenção do pagamento de
taxas do Instituto Médico Legal para as famílias dos doadores de
órgãos.

A matéria está de acordo com o parágrafo único do art. 11 da Lei n°
9.434, de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e
partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá
outras providências. O dispositivo supracitado estabelece que os
gestores do Sistema Unico de Saúde - SUS - realizarão
periodicamente, nos três níveis, campanhas de esclarecimento público
dos benefícios esperados da doação de órgãos, com o fim de
estimular essa prática.

Entretanto, cabe observar alguns aspectos no projeto. De início,
salientamos que a Lei n° 11.553, de 1994, que dispõe sobre a ação do
Estado com vistas ao favorecimento da realização de transplantes, no
inciso 1 do seu art. 20 e no art. 30, acrescentado pela Lei n° 12.306, de
1996, já prevê a realização de campanhas informativas sobre a
doação de órgãos e tecidos, até mesmo nas escolas de 1 0 e 20 graus
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da rede pública estadual de ensino.

Ressaltamos, ainda, que a proposição não inova no mundo jurídico,
pois as políticas públicas de incentivo à doação de órgãos e tecidos
estão inseridas no âmbito do SUS que já é regido pelos princípios da
universalidade e do acesso igualitário, entre outros. O Decreto n°
2.268, de 1997, que regulamenta a Lei n° 9.434, de 1997, cria o
Sistema Nacional de Transplantes - SNT - e as Centrais de
Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos - CNCDOs -, e essas
instâncias são responsáveis pela estrita observância da ordem de
receptores inscritos, seguindo o princípio da cronologia. Além disso,
muitas portarias do Ministério da Saúde normatizam os procedimentos
de captação de órgãos e de realização de transplantes, nos quais a
celeridade é essencial, garantindo eficiência e qualidade aos
cidadãos. Acrescente-se que o princípio da publicidade, que garante a
transparência, é fundamento da administração pública como um todo,
na qual o SUS se inclui.

Pelos motivos aqui abordados, somos contrários à aprovação da
matéria sob comento.

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

1.390/2004 no 1° turno:
Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira, relator - Fahim Sawan.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.455/2004
Comissão de Saúde

Relatório
O projeto de lei em estudo, do Deputado Gilberto Abramo,

acrescenta parágrafo ao art. 30 da Lei n° 12.903, de 23/6/98, que
define medidas para combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso
de cigarro e similares nos locais que menciona.

Enviada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça para
análise preliminar, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

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

Fundamentação
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A proposição em análise visa a acrescentar um parágrafo ao art.

30 da Lei Estadual n° 12.903, de 1998, e transformar seu parágrafo
único em § 1 0 . O mencionado artigo proíbe a prática do tabagismo em
recinto fechado de repartição pública e de escola, hospital, posto de
saúde ou centro de lazer de responsabilidade do Estado. O parágrafo
único explica que a proibição abrange os atos de acender, conduzir
acesos ou fumar cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo ou similar. O
dispositivo que se pretende acrescentar proíbe a prática do tabagismo
por docentes e por toda pessoa que desenvolva trabalho com alunos,
nas dependências dos estabelecimentos escolares de educação
básica de responsabilidade do Estado. A intenção do autor é coibir a
prática do tabagismo em todos os ambientes a que os alunos tenham
acesso dentro das escolas. Segundo ele, os professores devem evitar,
com o próprio exemplo, a propagação do tabagismo nas escolas.

Atualmente existem cerca de 1.250.000.000 de fumantes no mundo,
dos quais aproximadamente 40 milhões são brasileiros. Segundo a
Organização Mundial de Saúde - OMS -, 80% dos fumantes vivem em
países em desenvolvimento. Da mesma forma, dos 100 mil jovens que
começam a fumar a cada dia, BO% são de países em
desenvolvimento. Além disso, há uma expansão do consumo de
produtos fumígenos nesses países.

Ressalte-se que o tabagismo é considerado a principal causa
evitável de doença e morte e, por isso, constitui-se em um dos
maiores desafios de saúde pública. Conforme a OMS, 4 milhões de
pessoas morrem por ano em decorrência do cigarro, 200 mil no Brasil.

Apesar de meritório o projeto, apontamos a existência da Lei Federal
n° 9.294, de 15/7/96, que dispõe sobre as restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. Em seu art. 2 0, § 1,
proíbe o uso de produtos fumígenos nas repartições públicas, salas de
aula, bibliotecas, entre outros. Da mesma forma, a Lei Estadual n°
12.903, de 23/6/98, que se pretende modificar, define medidas para
combater o tabagismo no Estado. Em seu art. 30, proíbe a prática do
tabagismo em recinto fechado de escola de responsabilidade do
Estado, entre outras instituições. Já o parágrafo único do art. 40,
dispõe que os mencionados estabelecimentos disporão de salas
reservadas ou corredores com janelas, onde será permitida a prática
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do tabagismo. Concluímos, portanto, que o objetivo do autor já está
atendido pelos mencionados dispositivos.

Além disso, faz-se importante ressaltar que o Instituto Nacional do
Câncer - INCA - desenvolve o Programa de Controle do Tabagismo e
Outros Fatores de Risco de Câncer. Entre as estratégias, estão as
ações educativas nas escolas, por meio do Programa Saber Saúde.
Esse programa, presente em todos os Estados brasileiros e no Distrito
Federal, capacita profissionais das Secretarias de Educação e de
Saúde do Estado, que são responsáveis pela capacitação dos
profissionais do município, que, por sua vez, capacitam os professores
para tratar do tabagismo no cotidiano da escola.

Assim, julgamos que a matéria em estudo não inova no mundo
jurídico.

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

1.455/2004.
Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira, relator - Fahim Sawan.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 36012003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o Projeto de Lei n° 360/2003
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno com a Emenda n° 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer para o 2 0 turno,
do qual constará a redação do vencido, nos termos do § 1° do art.
189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende prover a necessária autorização

legislativa para que o Estado possa doar ao Município de Santa Rita
de Caldas o imóvel constituído por terreno com área de 12.321m2,
localizado no Distrito de São Bento de Caldas, nesse município, para
ser destinado à construção de moradias para a população carente.

Tal autorização atende à exigência contida no art. 18 da
Constituição do Estado, no art. 17, 1, da Lei Federal n°8.666, de 1993,

rsi
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e no § 20 do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 1964. Esses
dispositivos condicionam a movimentação do patrimônio pertencente à
administração pública à autorização legislativa, subordinada esta ao
atendimento do interesse público.

Observados os pressupostos constitucionais e legais, reitera-se o
entendimento formalizado no 1° turno, quando esta Comissão
considerou que não há óbice à concretização da doação em tela.

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

36012003, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio - José Henrique.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 360/2003

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita de
Caldas 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

Santa Rita de Caldas o imóvel situado no Distrito de São Bento de
Caldas, nesse município, constituído por um terreno com área
aproximada de 12.321m2 (doze mil trezentos e vinte um metros
quadrados), registrado sob o n° 13.042, a f Is. 221 do Livro 3-0, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" desse artigo destina-
se à construção de moradias para pessoas carentes.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°438/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei n°
438/2003 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Indianópolis o imóvel que especifica.
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Aprovada no 1 O turno, tal como apresentada, retorna a

proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 20
turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende outorgar autorização legislativa

para que se possa fazer transferência de titularidade de bem imóvel
do Estado para o patrimônio do Município de Indianópolis. Trata-se de
terreno com área de 10.506,25m 2, onde deverá ser construída uma
escola.

A autorização legislativa é requisito essencial para a realização do
contrato de doação, consubstanciando-se em controle prévio que este
Poder exerce sobre os atos do Executivo. Encontra fundamento no
art. 18 da Constituição do Estado e, no âmbito infraconstitucional, está
prevista no art. 17, 1, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, e no § 2 0 do
art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1964.

E importante destacar que o negócio jurídico em causa atende ao
interesse público, pois possibilitará a construção de uma unidade de
ensino, que beneficiará a população local.

Por estar de acordo com as exigências legais, ratifica-se o
entendimento desta Comissão no lO turno, considerando que não há
impedimento  concretização da doação pretendida.

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

438/2003, no 20 turno.
Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Simões -

José Henrique - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°621/2003

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Ricardo Duarte, dispõe sobre
a obrigatoriedade do exame do fundo do olho em recém-nascidos no
Estado de Minas Gerais.

Aprovado no 1° tumo, na forma original, retorna agora o projeto a
esta Comissão a fim de receber parecer para o 20 turno, nos termos
do art. 189, § 1°, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

ri
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A proposição em análise visa tornar obrigatória a realização do

exame do fundo do olho em recém-nascidos no Estado de Minas
Gerais, para detectar precocemente o retinoblastoma e outras
doenças. Propõe, ainda, que, em caso de diagnóstico positivo, a
família seja orientada a procurar um oftalmologista e que os órgãos
públicos da área de saúde sejam informados do resultado.

O retinoblastoma manifesta-se nos dois primeiros anos de vida,
atinge uma em cada dez mil crianças e é o câncer intra-ocular mais
comum na infância. Seu sintoma característico é o brilho pupilar
branco. A maioria das crianças podem ser curadas pela detecção
precoce da doença e pelo tratamento adequado.

Por meio desse exame bastante simples, o pediatra avalia o estado
do olho e encaminha os casos detectados aos serviços de saúde
próprios para o tratamento e acompanhamento da doença. Além
disso, o exame do fundo do olho também pode detectar uma série de
outras doenças do globo ocular e minimizar consideravelmente o
número de deficientes visuais.

A medida é de tal importância que tramitam na Câmara Federal
duas proposições sobre a obrigatoriedade da realização do exame do
fundo do olho em recém-nascidos.

Reafirmamos a posição adotada por esta Comissão no 1" turno, por
entender que o projeto vem ao encontro do comando constitucional
que estabelece que a saúde é direito de todos, assegurado mediante
políticas que visem à eliminação do risco de doenças e de outros
agravos.

Portanto, não houve necessidade de reparo no vencido no primeiro
turno por parte desta Comissão.

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

621/2003, no 20 turno.
Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Sebastião Helvécio - Célio

Moreira - Neider Moreira.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.312/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

0 projeto de lei em epígrafe é do Governador do Estado e tem por
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objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Três
Pontas o imóvel que especifica.

Aprovada no l o turno, 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 conceder ao Poder Executivo a autorização legislativa

para doar ao Município de Três Pontas o imóvel constituído de terreno
com área de 10.000m2, situado no lugar denominado Faxina, nesse
município, a fim de que seja instalado estabelecimento educacional ou
com finalidade social, o que vem atender ao interesse público
norteador dessa modalidade de alienação.

Tal autorização decorre 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 balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Reitera-se o parecer exarado anteriormente por esta Comissão, isto
é, a proposta contida no projeto de lei não ocasiona aumento de
despesa nas contas públicas e não gera qualquer impacto no
orçamento do Estado, muito embora represente ela uma redução no
ativo permanente do balanço patrimonial.

Assim sendo, não há óbice à aprovação da matéria.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.31212003, no 2 0 turno.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Chico Simões -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.395/2004

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
Aiuruoca o imóvel que especifica.
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A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma apresentada, e

retorna, agora, a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o
20 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 10.000m2, situado no lugar denominado Campina, no
Município de Aiuruoca, o qual será destinado ao funcionamento de
estabelecimentos educacionais e sociais

Para que o município possa assumir a responsabilidade de gestão
dessas unidades administrativas, é mister que o seu domínio lhe seja
transferido.

Cabe salientar que a autorização legislativa decorre da exigência
contida no art. 18 da Constituição do Estado, no art. 17, 1, da Lei
Federal n° 8.666, de 1993, e no § 2 0 do art. 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, ao
proporcionar as condições físicas para a instalação de serviços de
cunho social, além de não acarretar despesas para o erário.

Vale mencionar 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, no prazo de três anos, contados da lavratura de escritura
pública de doação.

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

1.39512004, no 20 turno.
Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões - Jayro Lessa - José Henrique.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.427/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.427/2004, de autoria da Deputada Cecília
Ferramenta, que declara de utilidade pública a Associação Reviver,
com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, com
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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° 1.427/2004
Declara de utilidade pública a Associação Reviver de Assistência e

Reintegração Social a Toxicômanos e Alcoólatras de Ipatinga, com
sede no Município de Ipatinga.

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

Assistência e Reintegração Social a Toxicômanos e Alcoólatras de
Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga.

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°

1.434/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.434/2004, de autoria da Deputada Vanessa
Lucas, que declara de utilidade pública a Associação de Apoio a Pais,
Amigos e Dependentes - APAD -, com sede no Município de Teófilo
Otôni, 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° 1.434/2004
Declàra de utilidade pública a Associação de Apoio a Pais, Amigos e

Dependentes Químicos - APAD - t com sede no Município de Teótilo
Otôn i.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio a
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Pais, Amigos e Dependentes Químicos - APAD -, com sede no
Município de Teófilo Otôni.

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.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 1°/6/2004, as seguintes
comunicações:

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Zilá
Rezende de Oliveira; ocorrido em 30/5/2004, em Lagoa da Prata. (-
Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra.
Filomena Ester Rodrigues, ocorrido em 30/5/2004, em Belo Horizonte.
(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2004

ATAS

ATA DA 41 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA i& LEGISLATURA, EM 2/6/2004

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Palavras do Sr. Presidente - Correspondência:
Mensagens n°5 224 a 235/2004 (encaminham emendas aos Projetos
de Lei n

o
s 1.333 a 1.336, 1.338, 1.340 a 1.342, 1.344 e 1.345/2003, ao

Projeto de Lei Complementar n° 49/2003 e ao Projeto de Lei n°
1.339/2003, respectivamente), do Governador do Estado - Proposta
de Ação Legislativa n° 22712004 - Ofícios e telegrama - 2 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
n

o
s 1.701 a 1.708/2004 - Requerimentos n

o
s 2.976 a 2.98412004 -

Requerimento da Comissão Especial dos Aeroportos - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Transporte, do Trabalho e de
Assuntos Municipais e dos Deputados Mauri Torres, Marcelo
Gonçalves e João Leite - 2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura
de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Antônio Andrade - Alberto Bejani - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro -
Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Miguel
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila -
Weliton Prado - Zé Maia.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h1Smin, 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.

l a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário o falecimento da Sra. Horaida
Mendes Castro, mãe do Secretário Danilo de Castro.

Correspondência

-
0 Deputado Fábio Avelar, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 224/2004*

Belo Horizonte, 1° de junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, as emendas ao Projeto de Lei n° 1.333,
publicado no "Minas Gerais", em 31 de dezembro de 2003, que institui
e estrutura as Carreiras do Grupo de Atividades de Gestão,
Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais,
compreendendo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
SEPLAG, a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF, a Auditoria-Geral
do Estado - AUGE, a Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, a
Advocacia-Geral do Estado - AGE, o Escritório de Representação do
Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília, o Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais no Rio de
Janeiro e a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IOMG.

O art. 1° da emenda decorre da constatação da necessidade de
inclusão do Gabinete Militar do Governador como órgão integrante do
Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e
Político-Institucionais, em função das competências desse órgão,
conforme demanda junto ao Secretário de Estado de Planejamento e
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Gestão apresentada no Ofício n° 331/2004/ AJ - GMG. Desse
modo, o Gabinete Militar do Governador foi excluído do Projeto de Lei
n° 1.34312003 que institui e estrutura as carreiras do Grupo de
Atividades de Defesa Social. Nesse sentido, o art. 1° da emenda
propõe alteração dos seguintes dispositivos do Projeto de Lei n°
1.333/2003 em função dessa inclusão do Gabinete Militar do
Governador: arts. 1°, 40, o, 11, 17 e 34. Deve-se ressaltar que no art.
1° do projeto de lei em questão foi acrescentado § 2 0, objetivando
demonstrar os critérios considerados para a obtenção do quantitativo
total de cargos das carreiras propostas pelo projeto em questão, o que
contribui para a clareza do texto legal.

Ressalta-se que o quantitativo de cargos de provimento efetivo da
carreira de Gestor Governamental foi acrescido oito cargos, face à
transformação de um cargo de provimento efetivo de Analista de
Administração lotado no Gabinete Militar do Governador em cargo
integrante dessa carreira e à criação de sete cargos a mais de Gestor
Governamental, em função da extinção de 12 cargos de provimento
efetivo de Motorista e 1 de Auxiliar Administrativo lotados no Gabinete
Militar. Além disso, o quantitativo de cargos vagos de provimento
efetivo de Motorista extintos foi alterado de setenta e três para oitenta
e cinco e de Auxiliar Administrativo de duzentos e quarenta e seis
para duzentos e quarenta e sete; essa diferença resulta da extinção
desses cargos de provimento efetivo vagos lotados no Gabinete Militar
do Governador. Deve-se mencionar que em face dessa inclusão do
Gabinete Militar no Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento,
Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais, o art. 50 da emenda
propõe a inclusão de dois artigos.

No projeto de lei publicado criam-se, equivocadamente, no § 6° do
art. 34, seis cargos de provimento efetivo de Auxiliar da Indústria
Gráfica ao invés de oito cargos de provimento efetivo de Analista de
Gestão. No art. 1° da emenda infra propõe-se, ainda, a correção
dessa criação.

Ressalta-se ainda que, em face da demanda do Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais, com
anuência do Secretário de Estado de Fazenda, foram propostas
algumas alterações nas carreiras de Assistente de Administração e
Finanças e Analista de Administração e Finanças do Quadro de
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Pessoal da Secretaria de Estado de Fazenda. A primeira alteração
proposta refere-se à nomenclatura das carreiras para Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e Analista Fazendário de
Administração e Finanças. Em função dessa alteração, foram
alterados os seguintes artigos do Projeto de Lei n° 1.333/2003: incisos
V e VI do art. 1°; inciso III do art. 40 , incisos 1 e 11 do § l° do art. 11; art.
17; art. 27, art. 28 (alterações constantes no art. 1° da emenda); art. 80
(alteração constante no art. 40 da emenda), art. 41 "caput" e inciso VII;
art. 43 (alterações constantes no art. 7° da emenda); Anexos 1.3, 11.3,
111.3 e 4.3 (alterações constantes no art. 8 0 da emenda). Uma outra
alteração proposta pelo Sindicato à Secretaria de Estado de Fazenda,
apresentada no art. 8 1 da emenda, é nas estruturas das referidas
carreiras constantes do Anexo 1.3, bem como das atribuições da
carreira de Analista Fazendário de Administração e Finanças.

O art. 20 da emenda propõe alterações nos conceitos utilizados na
elaboração do plano de carreiras (art. 3° do projeto), principalmente no
que toca à inserção do conceito de "Grupo de Atividades" e à
mudança na definição de "Quadro de Pessoal". O art. 3 0 apresenta,
ainda, o detalhamento dos órgãos e unidades que integram o Grupo
de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e
Político-Institucionais.

Propõe-se no art. 3° da emenda, a inserção de dois parágrafos ao
art. 5°, a fim de deixar explícito que a lotação e relotação de cargos de
provimento efetivo somente será possível entre os órgãos e entidades
que possuírem cargos de provimento efetivo integrantes da mesma
carreira.	 $

As alterações no art. 8 0 do projeto, propostas no art. 40 da emenda,
visam estabelecer regras exaustivas acerca da jornada de trabalho
aplicável aos futuros ocupantes de cargos das carreiras estabelecidas
pelo projeto, bem como trata da manutenção da carga horária laboral
dos atuais detentores de função pública e dos atuais servidores
ocupantes de cargo de provimento efetivo transformados em cargos
das carreiras propostas.

O art. 60 da emenda propõe a inserção de um parágrafo único ao art.
36 do projeto de lei em referência. A inclusão desse parágrafo tem
como objetivo explicitar que as carreiras que possuem mais de uma
jornada de trabalho deverão apresentar uma tabela de vencimento
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básico para cada uma delas.

A alteração da redação do inciso VI do art. 40, inciso VI do art. 41 e
do art. 43, propostas no art. 7 0 da emenda, tem por finalidade
proporcionar uma melhor compreensão da norma, evitando dúvida na
sua interpretação.

Por fim, o art. 80 da emenda propõe a substituição de todos os
anexos do projeto de lei em referência. Essa substituição decorre da
inclusão do Gabinete Militar no Grupo de Atividades, da mudança da
nomenclatura das carreiras específicas da Secretaria de Estado de
Fazenda. Deve-se mencionar ainda que, em todas as tabelas do
Anexo II, foram alterados os níveis de escolaridade dos níveis das
carreiras, uma vez que no Projeto de Lei n° 1.333, publicado em 31 de
dezembro de 2003, as referidas informações divergiam dos níveis de
escolaridade das estruturas das carreiras constantes no Anexo 1.

Aécío Neves, Governador do Estado.
EMENDA N° AO PROJETO DE LEI N° 1.33312003

Art. 1° - Substituam-se os artigos 1°, 4°, 10, 11, 17, 27, 28, 34, do
Projeto de Lei n° 1.333/2003 pelos seguintes:

"Art. 1 - Ficam instituídas as carreiras de:
- Oficial de Serviços Operacionais, composta por cento e cinqüenta

e dois cargos de provimento efetivo;
II - Auxiliar de Serviços Governamentais, composta por cento e

setenta e três cargos de provimento efetivo;
III - Agente Governamental, composta por trezentos e oitenta e

quatro cargos de provimento efetivo;
IV - Gestor Governamental, composta por oitocentos e seis cargos

de provimento efetivo;
V - Técnico Fazendário de Administração e Finanças, composta por

setecentos e vinte e seis cargos de provimento efetivo;
VI - Analista Fazendário de Administração e Finanças, composta por

duzentos e cinqüenta e um cargos de provimento efetivo;
VII - Analista de Gestão, composta por trinta e sete cargos de

provimento efetivo;
VIII - Técnico de Administração Geral, composta por sessenta e oito

cargos de provimento efetivo;
IX - Técnico da Indústria Gráfica, composta por cento e setenta

cargos de provimento efetivo;

ri
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X - Auxiliar de Administração Geral, composta por trinta cargos

de provimento efetivo;
XI - Auxiliar da Indústria Gráfica, composta por vinte e quatro cargos

de provimento efetivo;
XII - Técnico de Aeronave do Gabinete Militar, composta por quatro

cargos de provimento efetivo;
XIII - Comandante de Aeronave do Gabinete Militar, composta por

quatro cargos de provimento efetivo.
§ 1° - As carreiras de que trata este artigo são estruturadas na forma

do Anexo 1.
§ 20 - O quantitativo de cargos das carreiras de que trata o art. 1 0 é

resultante da soma dos cargos de provimento efetivo transformados e
criados por esta lei.

Art. 40 - As carreiras de que trata esta lei são integrantes do Grupo
de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e
Político-Institucionais, pertencentes aos quadros de pessoal dos
seguintes órgãos e entidades das administrações direta e indireta do
Poder Executivo:

- Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Auditoria-Geral
do Estado, Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de Estado de
Governo, Escritório de Representação do Governo do Estado de MG
em Brasília, Escritório de Representação do Governo do Estado de
MG no Rio de Janeiro, Advocacia-Geral do Estado e Gabinete Militar
do Governador, com as carreiras de Oficial de Serviços Operacionais
e Auxiliar de Serviços Governamentais;

II - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Auditoria-Geral
do Estado, Secretaria de Estado de Governo, Escritório de
Representação do Governo do Estado de MG em Brasília, Escritório
de Representação do Governo do Estado de MG no Rio de Janeiro,
Advocacia-Geral do Estado e Gabinete Militar do Governador, com as
carreiras de Agente Governamental e Gestor Governamental;

III - Secretaria de Estado de Fazenda com as carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e Analista Fazendário de
Administração e Finanças;

IV - Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, com as carreiras
de Analista de Gestão, Técnico de Administração Geral, Técnico da
Indústria Gráfica, Auxiliar da Indústria Gráfica e Auxiliar de
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Administração Geral;

V - Gabinete Militar do Governador, com as carreiras de Técnico de
Aeronave do Gabinete Militar e Comandante de Aeronave do
Gabinete Militar.

Art. 10 - Constituem fases das carreiras de Gestor Governamental,
Técnico Fazendário de Administração e Finanças, Analista Fazendário
de Administração e Finanças, Analista de Gestão, Técnico de
Administração Geral, Técnico da Indústria Gráfica e Técnico de
Aeronave do Gabinete Militar e Comandante de Aeronave do
Gabinete Militar

- o ingresso;
II - a progressão;
III - a promoção.
Art. 11 - O ingresso dar-se-á em cargo público de provimento efetivo

no primeiro grau do nível inicial das carreiras a que se refere o art. 10
e dependerá de aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos.

§ 1° - O ingresso nas carreiras de que trata o ad. 10 dependerá de
comprovação mínima de habilitação em nível:

- superior, conforme definido no edital do concurso público, para as
carreiras de Gestor Governamental, Analista Fazendário de
Administração e Finanças e Analista de Gestão;

II - intermediário, conforme definido no edital do concurso público,
para as carreiras de Técnico de Administração Geral, Técnico
Fazendário de Administração e Finanças, Técnico da Indústria Gráfica
e Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e Comandante de
Aeronave do Gabinete Militar;

§ 2° - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível Superior: formação em educação superior compreendendo

curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação;

- nível Intermediário: formação em ensino médio ou em curso de
educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação;

§ 30 - Não haverá novos ingressos para as carreiras de Oficial de
Serviços Operacionais, Auxiliar de Serviços Governamentais, Agente
Governamental, Auxiliar de Administração Geral e Auxiliar da Indústria
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Gráfica.

Art. 17 - A contagem do prazo para fins de progressão ou promoção
do servidor que ingressar nas carreiras de Gestor Governamental,
Analista Fazendário de Administração e Finanças, Técnico Fazendário
de Administração e Finanças, Analista de Gestão, Técnico de
Administração Geral, Técnico da Indústria Gráfica e Técnico de
Aeronave do Gabinete Militar e Comandante de Aeronave do
Gabinete Militar, após a publicação desta lei, terá início após
conclusão e aprovação do estágio probatório, findo o qual, o servidor
será posicionado no segundo grau do nível inicial da respectiva
carreira.

Art. 27 - Os atuais cargos públicos de provimento efetivo de Auxiliar
Administrativo, Auxiliar de Atividade Fazendária, Técnico
Administrativo e Técnico de Atividade Fazendária, lotados na
Secretaria de Estado de Fazenda, ficam transformados em cargos de
provimento efetivo de Técnico Fazendário de Administração e
Finanças, na forma da correlação estabelecida no Anexo II.

Art. 28 - Os atuais cargos públicos de provimento efetivo de Analista
de Administração, Analista de Cultura, Analista de Saúde, Analista de
Atividade Fazendária, Analista de Comunicação Social e Analista de
Planejamento, lotados na Secretaria de Estado de Fazenda, ficam
transformados em cargos de provimento efetivo de Analista
Fazendário de Administração e Finanças, na forma da correlação
estabelecida no Anexo II."

Art. 34 - Os cargos de provimento efetivo transformados em cargos
de provimento efetivo integrantes das carreiras de que trata esta lei
são os constantes no Anexo 1, e o quantitativo de cargos que não
esteja relacionado nesta lei são considerados extintos.

§ l O - Ficam extintos no quadro de pessoal dos órgãos a que se
refere o inciso 1 do art. 4 0: cento e setenta e nove cargos vagos de
provimento efetivo de Ajudante de Serviços Gerais, oitenta e cinco
cargos vagos de provimento efetivo de Motorista, um cargo vago de
provimento efetivo de Oficial de Serviços Governamentais, quarenta e
dois cargos vagos de provimento efetivo de Oficial de Atividade
Fazendária, setenta e cinco cargos vagos de provimento efetivo de
Oficial de Serviços Gerais, sete cargos vagos de provimento efetivo de
Agente de Comunicação Social, quatrocentos e quatorze cargos
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vagos de provimento efetivo de Agente de Administração, vinte
cargos vagos de provimento efetivo de Agente de Atividade
Fazendária, treze cargos vagos de provimento efetivo de Agente de
Serviços de Manutenção, um cargo vago de provimento efetivo de
Agente de Telecomunicações, quatro cargos vagos de provimento
efetivo de Agente Gráfico, doze cargos vagos de provimento efetivo
de Telefonista;

§ 20 - Ficam extintos no quadro de pessoal dos órgãos a que se
refere o inciso II do art. 4 0 duzentos e quarenta e sete cargos vagos de
provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, cinco cargos vagos de
provimento efetivo de Auxiliar em Agropecuária, dois cargos vagos de
provimento efetivo de Auxiliar Gráfico, vinte e dois cargos vagos de
provimento efetivo de Técnico Administrativo, dois cargos vagos de
provimento efetivo de Técnico Gráfico.

§ 31 - Ficam extintos no quadro de pessoal da Secretaria de Estado
de Fazenda oito cargos vagos de provimento efetivo de Técnico de
Atividade Fazendária, setenta e sete cargos vagos de provimento
efetivo de Auxiliar de Atividade Fazendária e doze cargos vagos de
provimento efetivo de Analista de Atividade Fazendária.

§ 40 - Ficam extintos no quadro de pessoal da Imprensa Oficial do
Estado de Minas Gerais quarenta e um cargos vagos de provimento
efetivo de Agente de Administração, trinta e dois cargos vagos de
provimento efetivo de Oficial de Serviços Gerais, quatro cargos vagos
de provimento efetivo de Telefonista, sete cargos vagos de provimento
efetivo de Motorista, três cargos vagos de provimento efetivo de
Ajudante de Serviços Gerais e vinte e quatro cargos vagos de
provimento efetivo de Agente Gráfico.

§ 50 - Fica extinto no quadro de pessoal do Gabinete Militar do
Governador um cargo vago de provimento efetivo de Técnico de
Manutenção de Aeronave.

§ 6° - Ficam criados no Anexo 1 duzentos e oitenta e quatro cargos
de provimento efetivo de Gestor Governamental, trinta e dois cargos
de provimento efetivo de Técnico de Administração Geral, oito cargos
de provimento efetivo de Analista de Gestão e oito cargos de
provimento efetivo de Técnico da Indústria Gráfica.

§ 70 - Os cargos de provimento efetivo extintos, transformados e
criados em decorrência desta lei serão identificados em decreto."

WAN
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Art. 2° - O art. 3° do Pi- n° 1.33312003 passa a ter a seguinte

redação:
"Art. 30 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- Grupo de Atividades: conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação:

II - Quadro de Pessoal: conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de cada órgão ou entidade;

III - Plano de Carreira: conjunto de normas que disciplinam o
ingresso e o desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo em uma determinada carreira e definem sua
estrutura;

IV - Carreira: conjunto de cargos agrupados segundo sua natureza e
complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em
função das responsabilidades e atribuições da carreira;

V - Nível: posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus,
apresentando os mesmos requisitos de capacitação, mesma natureza,
complexidade, atribuições e responsabilidades, cuja mudança
depende de promoção;

VI - Grau: posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira, cuja mudança depende de
progressão;

VII - Cargo Público de Carreira: unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal preenchido por servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar.

Parágrafo único - Integram o Grupo de Atividades de Gestão,
Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais os órgãos
e a entidade a seguir enumerados:

- a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
II - a Secretaria de Estado de Fazenda;
III - a Auditoria-Geral do Estado;
IV - a Secretaria de Estado de Governo;
V - o Escritório de Representação do Governo do Estado de MG em

Brasília;
VI - o Escritório de Representação do Governo do Estado de MG no
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Rio de Janeiro;

VII - a Advocacia-Geral do Estado;
VIII - a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais;
IX - Gabinete Militar do Governador."
Art. 30 - Dê-se ao "caput" do art. 5 0 do Projeto de Lei n° 1.333/2003 a

seguinte redação e acrescente os seguintes § 1° e 20:
"Art. 50 - A lotação dos cargos de provimento efetivo das carreiras de

que trata esta lei será estabelecida em decreto, de acordo com a
necessidade de cada órgão ou entidade, após apreciação e
aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

§ 1° - Nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgãos ou
entidades, a lotação será estabelecida em decreto e dependerá da
apreciação e aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão.

§ 20 - A lotação de cargos e a transferência de servidores somente
será possível entre os órgãos e entidades que possuírem cargos de
provimento efetivo integrantes da mesma carreira."

Ad. 40 - O art. 80 do Pi- n° 1.333/2003 passa a ter a seguinte
redação e fica acrescido do §3°:

"Art. 8° - A carga horária de trabalho dos servidores que, após a
publicação desta lei, ingressarem em cargos das carreiras de:

- Gestor Governamental, Analista de Gestão, Técnico de
Administração Geral e Técnico da Indústria Gráfica será de trinta ou
quarenta horas semanais, conforme definido em edital de concurso
público;

II - Técnico Fazendário de Administração e Finanças e Analista
Fazendário de Administração e Finanças será 40 horas semanais;

III - Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e Comandante de
Aeronave do Gabinete Militar será de 30 horas semanais.

§ 1° - Fica mantida a jornada de trabalho dos servidores que, na
data de publicação desta lei, forem ocupantes de cargos de
provimento efetivo transformados em cargos de provimento efetivo
das carreiras de que trata o art. 1°.

§ 2° - Aplica-se o disposto no § 1° aos servidores que, na data de
publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 30 - A jornada de trabalho de que trata o § 1° corresponde a:
- trinta ou quarenta horas semanais se ocupante de cargo de
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provimento efetivo lotado na Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, Secretaria de Estado de Fazenda, Imprensa Oficial do
Estado de Minas Gerais e Auditoria-Geral do Estado, conforme a
situação de cada servidor na data de publicação desta lei;

II - trinta horas semanais se ocupante de cargo de provimento
efetivo lotado na Secretaria de Estado de Governo, Advocacia-Geral
do Estado, Escritório de Representação do Governo do Estado de MG
em Brasília, Escritório de Representação do Governo do Estado de
MG no Rio de Janeiro e Gabinete Militar do Governador."

Art. 50 - Após o art. 33, inserir os seguintes artigos, renumerando os
demais:

"Art. .... - Os atuais cargos de provimento efetivo de Técnico de
Manutenção de Aeronave, lotados no Gabinete Militar do Governador,
ficam transformados em cargos de provimento efetivo de Técnico de
Aeronave do Gabinete Militar, na forma da correlação estabelecida no
Anexo II.

Art. .... - Os atuais cargos de provimento efetivo de Comandante de
Aeronave, lotados no Gabinete Militar do Governador, ficam
transformados em cargos de provimento efetivo de Comandante de
Aeronave do Gabinete Militar, na forma da correlação estabelecida no
Anexo II."

Art. 60 - Acrescente-se ao art. 36 o seguinte parágrafo único:
"Art. 36 - .....................
Parágrafo único - As carreiras de que trata esta lei deverão conter

tabelas de vencimento básico diferenciadas de forma a contemplar as
jornadas estabelecidas no art. 8 0 desta lei."

Art. 70 - Substituam-se os arts. 40, 41 e 43 pelos seguintes:
"Au. 40 - Ao atual servidor público efetivo será concedido o direito de

optar por não ser enquadrado, na forma da correlação estabelecida no
Anexo II, na estrutura das carreiras de Oficial de Serviços
Operacionais, Auxiliar de Serviços Governamentais, Agente
Governamental, Gestor Governamental, Analista de Gestão, Técnico
de Administração Geral, Técnico da Indústria Gráfica, Auxiliar de
Administração Geral, Auxiliar da Indústria Gráfica, Técnico de
Aeronave do Gabinete Militar e Comandante de Aeronave do
Gabinete Militar respeitadas as seguintes diretrizes:

- o servidor que não fizer opção de que trata o "caput" será
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automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura da nova
carreira instituída, na forma de regulamento;

II - a opção deverá ser feita por meio de requerimento expresso ao
titular do órgão ou entidade de lotação do cargo de provimento efetivo
ocupado pelo servidor;

III - o direito de opção decai em noventa dias contados da data de
publicação do decreto que estabelecer as regras de posicionamento;

IV - os cargos efetivos cujos ocupantes manifestarem a opção
prevista neste artigo serão extintos com a vacância;

V - os servidores que manifestarem a opção prevista neste artigo
não farão jus às vantagens atribuídas à nova carreira instituída;

VI - A opção por não ser enquadrado na estrutura das carreiras
instituídas por esta lei não interferirá no direito do servidor que
ingressou no serviço público até 16 de julho de 2003 de optar por
substituir as vantagens por tempo de serviço que venha a ter direito
pelo sistema de adicional de desempenho, nos termos do art. 115 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado acrescido pela Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de
2003.

VII - o quantitativo de cargos efetivos das carreiras de que trata esta
lei constantes no art. 1° não será reduzido em decorrência da opção a
que se refere o "caput", bem como da extinção prevista no inciso IV.

§ 1° - O número de cargos providos pelos servidores integrantes das
carreiras de que trata o "caput" acrescido do número de cargos cujos
servidores fizeram a opção a que se refere o "caput" não poderá
ultrapassar o quantitativo de cargos previstos no art. l.

§ 20 - O provimento de cargos vagos integrantes das carreiras de
que trata o "caput" somente será permitido até o limite definido no §
1°.

Art. 41 - Ao atual servidor público efetivo lotado na Secretaria de
Estado de Fazenda será concedido o direito de optar por não ser
enquadrado, na forma da correlação estabelecida no Anexo II, na
estrutura das carreiras de Técnico Fazendário de Administração e
Finanças e Analista Fazendário de Administração e Finanças,
respeitadas as seguintes diretrizes:

- o servidor que não fizer opção de que trata o "caput" será
automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura da nova
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carreira instituída, na forma de regulamento;

II - a opção deverá ser feita por meio de requerimento expresso ao
Secretário de Estado de Fazenda;

III - o direito de opção decai em noventa dias contados da data de
publicação do decreto que estabelecer as regras de posicionamento;

IV - os cargos efetivos cujos ocupantes manifestarem a opção
prevista neste artigo serão extintos com a vacância;

V - os servidores que manifestarem a opção prevista neste artigo
terá seu cargo transformado em cargo de provimento efetivo de
Agente Governamental ou Gestor Governamental, respeitado o nível
de escolaridade do cargo de provimento efetivo atualmente ocupado
pelo servidor;

VI - A opção por não ser enquadrado na estrutura das carreiras
instituídas por esta lei não interferirá no direito do servidor que
ingressou no serviço público até 16 de julho de 2003, de optar por
substituir as vantagens por tempo de serviço que venha a ter direito
pelo sistema de adicional de desempenho, nos termos do art. 115 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado acrescido pela Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de
2003.

VII - o quantitativo de cargos efetivos das carreiras de Analista
Fazendário de Administração e Finanças e Técnico Fazendário de
Administração e Finanças constantes do art. 1° não será reduzido em
decorrência da opção a que se refere o "caput", bem como da
extinção prevista no inciso IV.

VIII - o quantitativo de cargos efetivos das carreiras de Agente
Governamental e Gestor Governamental constantes no art. l o não
será alterado em decorrência da opção a que se refere o "caput".

§ 1° - O número de cargos providos pelos servidores integrantes das
carreiras de que trata o "caput" acrescido do número de cargos cujos
servidores fizeram a opção a que se refere o "caput" não poderá
ultrapassar o quantitativo de cargos previstos no art. 1°.

§ 20 - O provimento de cargos vagos integrantes das carreiras de
que trata o "caput" somente será permitido até o limite definido no §
1°.

Art. 43 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
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concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em
cargo das carreiras de Gestor Governamental, Analista Fazendário de
Administração e Finanças, Técnico Fazendário de Administração e
Finanças, Analista de Gestão, Técnico de Administração Geral,
Técnico da Indústria Gráfica, Técnico de Aeronave do Gabinete Militar
e Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do Grupo de
Atividades de Agricultura e Pecuária, 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 Transitórias da Constituição do
Estado."

Art. 80 - Substituam-se os Anexos 1, II, III e IV do Projeto de Lei n°
1.333/2003 pelos seguintes anexos:

Anexo 1
(a que se referem os arts.	desta lei)

1.1. Estrutura das Carreiras da SEPLAG, SEF, AGE, SEGOV,
AUGE, ERMG-BR, ERMG-RJ, Gabinete Militar do Governador

Estrutura da Carreira de Oficial de Serviços Operacionais
Jornada de trabalho: 30 horas/semana
* - Os Quadros referentes ao Anexo 1 foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 4.6.2004.
Estrutura da Carreira de Auxiliar de Serviços Governamentais
Jornada de trabalho: 30 horas/semana
1.2. Estrutura das Carreiras da SEPLAG, AGE, SEGOV, AUGE,

ERMG-BR, ERMG-RJ, Gabinete Militar do Governador
Estrutura da Carreira Agente Governamental
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas/semana
Estrutura da Carreira de Gestor Governamental
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas/semana
1.3. Estrutura das Carreiras da SEF
Estrutura da Carreira de Técnico Fazendário de Administração e

Finanças
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Jornada de trabalho: 40 horas/semana
Estrutura da Carreira de Analista Fazendário de Administração e

Finanças
Jornada de trabalho: 40 horas/semana
1.4. Estrutura das Carreiras da Imprensa Oficial de Minas Gerais
Estrutura da Carreira de Analista de Gestão
Jornada de trabalho:30 ou 40 horas! semana
Estrutura da Carreira de Técnico de Administração Geral
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas! semana
Estrutura da Carreira de Técnico da Indústria Gráfica
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas! semana
Estrutura da Carreira de Auxiliar de Administração Geral
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas/semana
Estrutura da Carreira de Auxiliar da Indústria Gráfica
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas/semana
1.5. Estrutura das Carreiras do Gabinete Militar do Governador
Estrutura da Carreira de Técnico de Aeronave do Gabinete Militar
Jornada de trabalho: 30 horas/semana
Estrutura da Carreira de Comandante de Aeronave do Gabinete

Militar
Jornada de trabalho: 30 horas/semana

Anexo II
(a que se referem os arts. desta Lei)

11.1 Tabela de Correlação das Carreiras da SEPLAG, SEGOV, SEF,
AGE, ERMG-BR, ERMG-RJ, AUGE, Gabinete Militar do Governdor

* - Os Quadros do Anexo II foram publicados na edição do "Diário do
Legislativo" de 4.6.2004.

11.2 Tabela de Correlação das Carreiras da SEPLAG, SEGOV, AGE,
ERMG-BR, ERMG-RJ, AUGE, Gabinete Militar do Governador

11.3 Tabela de Correlação das Carreiras da SEF
11.4 Tabela de Correlação das Carreiras da Imprensa Oficial
11.5 Tabela de Correlação das Carreiras do Gabinete Militar

Anexo III
(a que se refere o	desta Lei)

111.1. Quantitativo de cargos resultantes de efetivação pela Emenda
Constitucional n° 49/2001 e Funções Públicas não efetivadas da
SEPLAG, SEF, AGE, SEGOV, AUGE, ERMG-BR, ERMG-RJ,
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Gabinete Militar do Governador

* - Os Quadros do Anexo III foram publicados na edição do "Diário
do Legislativo" de 4.6.2004.

111.2. Quantitativo de cargos resultantes de efetivação pela Emenda
Constitucional n° 49/2001 e Funções Públicas não efetivadas da
SEPLAG, AGE, SEGOV, AUGE, ERMG-BR, ERMG-RJ, Gabinete
Militar do Governador

111.3. Quantitativo de cargos resultantes de efetivação pela Emenda
Constitucional n° 49/2001 e Funções Públicas não efetivadas da SEF

111.4. Quantitativo de cargos resultantes de efetivação pela Emenda
Constitucional n° 49/2001 e Funções Públicas não efetivadas da
Imprensa Oficial de Minas Gerais

111.5. Quantitativo de cargos resultantes de efetivação pela Emenda
Constitucional n° 49/2001 e Funções Públicas não efetivadas do
Gabinete Militar do Governador

Anexo IV
(a que se refere o art.	desta lei)

4.1 - Atribuições das Carreiras da SEPLAG, SEF, AGE, ERMG-BR,
ERMG-RJ, AUGE, Gabinete Militar do Governador

Oficial de Serviços Operacionais
Executar trabalhos de limpeza e conservação; transportar

mobiliários e equipamentos; vigilância de prédios e área; realizar
preparo de alimentos; realizar trabalhos simples de carpintaria,
alvenaria e pintura; dirigir veículos de passageiros e cargas zelando
pela segurança das pessoas e cargas transportadas.

Auxiliar de Serviços Governamentais
Exercer atividades relacionadas com apoio e atendimento ao

público; examinar processos e redigir informações de rotina; efetuar
levantamentos, anotações, cálculos e registros simples de natureza
contábil; executar atividades de protocolo e controle de material;
executar outras atividades afins

4.2 - Atribuições das Carreiras da SEPLAG, AGE, ERMG-BR,
ERMG-RJ, AUGE, Gabinete Militar do Governador

Agente Governamental
Executar atividades administrativas, efetuando anotações,

controlando informações, digitando e encaminhando
correspondências; analisar processos e redigir informações, aplicando
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leis e regulamentos; organizar e manter atualizados cadastros e
outros instrumentos de controle administrativo; executar atividades de
auditoria interna e correição administrativa; apresentar relatórios de
trabalho; realizar levantamento de dados para subsidiar a execução
de projetos; executar os projetos implantados; exercer e coordenar o
acompanhamento das atividades específicas de cada área; exercer
atividades inerentes às competências do órgão em que estiver lotado,
compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o nível do cargo.

Gestor Governamental
Emitir pareceres e apresentar relatórios de trabalho; realizar

pesquisas, estudos, análises, planejamento, implantação, supervisão,
coordenação e controle de trabalhos; elaborar projetos e planos e
implementar sua execução; planejar e executar políticas públicas de
RH, de comunicação social e cerimonial, de orçamento, recursos
logísticos, tecnológicos e de modernização administrativa; planejar,
coordenar e executar as atividades de auditoria interna e correição
administrativa; exercer atividades específicas de nível superior,
respeitada a legislação que regulamenta cada profissão; exercer
atividades inerentes às competências do órgão em que estiver lotado,
compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o nível do cargo.

4.3 - Atribuições das Carreiras da SEF
Técnico Fazendário de Administração e Finanças
Executar as tarefas relativas ao controle orçamentário e financeiro,

sob a coordenação e orientação das unidades responsáveis;
desenvolver as atividades de controle de pessoal, do patrimônio e de
materiais, conforme normas estabelecidas pelas unidades
responsáveis; executar tarefas de natureza administrativa, incluindo
atendimento ao público, organização e manutenção de cadastros e
outros instrumentos de controle administrativo, e dar apoio logístico
necessários ao desenvolvimento das atividades finalísticas da
Secretaria de Estado de Fazenda.

Analista Fazendário de Administração e Finanças
As atribuições relativas às atividades inerentes à competência da

Subsecretaria do Tesouro Estadual, especialmente emitir pareceres e
apresentar relatórios de trabalho; realizar pesquisas, estudos,
análises, planejamento, implantação, supervisão, coordenação e
controle de trabalho; elaborar projetos e planos e implementar sua
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execução; exercer atividades inerentes às competências da
unidade em que estiver lotado, compatíveis com o grau de
escolaridade exigido para o nível do cargo.

4.4 - Atribuições das Carreiras da Imprensa Oficial de Minas Gerais
Analista de Gestão
Propor, elaborar, coordenar e executar projetos, programas e

atividades administrativas, de saúde e tecnologia gráfica e atividades
referentes à comunicação social, de acordo com as finalidades da
entidade, conforme as competências de sua respectiva área de
atuação, sob coordenação.

Técnico de Administração Geral
Auxiliar e/ou executar as atividades de natureza administrativas e/ou

técnico-administrativas e de apoio logístico, conforme as
competências de sua respectiva área de atuação, sob coordenação.

Técnico da Indústria Gráfica
Exercer atividades típicas da área gráfica nas funções: técnico de

manutenção, impressão, fotógrafo de fotolito, montador gravador,
programador gráfico visual, programador visual de jornal, impressor,
operador de editor de textos, obedecendo a orientação, a
programação e a critérios estabelecidos pelo seu superior hierárquico.

Auxiliar da Indústria Gráfica
Exercer atividades típicas da área gráfica nas funções de: cortador,

encadernador, operador; obedecendo a orientação, a programação e
a critérios estabelecidos pelo seu superior hierárquico.

Auxilar de Administração Geral
Executar atividades administrativas, de telefonia, de apoio logístico

de menor complexidade e responsabilidade, de transporte de
passageiros e de cargas, bem como atividades qualificadas na área
de manutenção, pequenos reparos, expedição gráfica e de jornal, bem
como reprografia, atendimento ao público, conforme as competências
de sua respectiva área de atuação, sob coordenação.

4.5 - Atribuições das Carreiras do Gabinete Militar do Governador
Técnico de Aeronave do Gabinete Militar
Prestar serviço de natureza permanente de reparação, de

conservação e manutenção preventiva e corretiva das aeronaves;
fazer a limpeza interna e externa das aeronaves, incluindo lavação e
polimento; receber e estacionar as aeronaves, após os vôos,
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rebocando-as para o hangar; acompanhar os abastecimentos das
aeronaves, recolhendo as notas de abastecimento; colocar a
aeronave indisponível, com oportunidade, após ciência ao fiscal da
lnfraero; usar todo o equipamento de segurança nas operações de
pista; responsabilizar-se pela manutenção d veículo de pista e do
trator de pista; acompanhar, quando designado, as manutenções das
aeronaves em oficinas de terceiros; comunicar qualquer irregularidade
encontrada referente à manutenção e reparo das aeronaves e dos
veículos de pista; manter os equipamentos em condições
operacionais, limpos e organizados; verificar, segundo a tripulação, os
equipamentos e documentação das aeronaves, após o cumprimento
das missões; observar as normas de segurança, nas operações de
manobras e reboques de aeronaves, seja no interior ou na sua
retirada do hangar; fazer inspeção visual das partes internas e
externas das aeronaves, verificando o estado geral das mesmas;
verificar pressão e calibragem de pneus, nível de óleo hidráulico e dos
motores da aeronaves, antes dos vôos; exercer outras atividades
correlatas.

Comandante de Aeronave do Gabinete Militar
Transportar, por aeronave, o Governador, Vice-Governador,

membros dos seus Gabinetes, Secretários de Estado e outras
autoridades governamentais; trabalhar em conformidade com as
normas gerais de operação para aeronaves civis e regulamentos em
vigor; pilotar aeronaves, zelando pela ordem e segurança dos vôos;
verificar o desempenho do co-piloto, alertando-o quando necessário e
orientando-o nos casos imprevistos; elaborar o plano de vôo ou
determinar a sua elaboração para cada viagem, a ser realizada,
submetendo-a à aprovação das autoridades controladas do tráfego
aéreo; verificar e apontar os defeitos apresentados pelos aparelhos e
providenciar o seu reparo; observar, por meio de testes, as condições
de funcionamento dos motores depois de reparados seus defeitos;
verificar se a aeronave está abastecida para executar vôo normal em
quaisquer condições; desempenhar tarefas afins."

- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.333/2003.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 225/2004*
Belo Horizonte, 1° de junho de 2004.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei n° 1.334,
publicado no "Minas Gerais" em 31 de dezembro de 2003, que
reestrutura as carreiras de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental e de Especialista de Controle Interno no
âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.

O art. 1° da emenda acrescenta §2 0 ao art.1 0 do projeto, objetivando
demonstrar os critérios considerados para a obtenção do quantitativo
total de cargos de cada carreira, o que contribui para a clareza do
texto legal.

No art. 20 da emenda, propõe-se a inclusão do § 2 0 ao art. 20 , com a
finalidade de prever que a carreira de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental possui natureza de atividade
exclusiva de estado.

O art. 30 da emenda apresenta alterações nos conceitos utilizados
na elaboração do plano de carreiras (art. 4 0 do projeto), principalmente
no que toca à inserção do conceito de "Grupo de Atividades" e à
mudança na definição de "Quadro de Pessoal". O referido art. 3° da
emenda apresenta, ainda, o detalhamento dos órgãos e entidades que
integram o Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e
Social.

Foi acrescentado § 30 ao art. 60 e § 40 ao art. 70 do referido projeto
de lei objetivando-se proibir a mudança de lotação de cargos de
provimento efetivo das carreiras de Especialista em Políticas Públicas
e Gestão Governamental e de Auditor Interno, bem como a
transferência de seus ocupantes para os demais órgãos e entidades
da administração pública estadual.

O art. 60 da emenda propõe a alteração da redação do art. 38 do
projeto de lei em tela, a fim de proporcionar uma melhor compreensão
do dispositivo normativo, evitando interpretação dúbia.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA N°	AO PROJETO DE LEI N°1.334/2003

Art. 1° - O art. 1° do Projeto de Lei n° 1.334/2003 fica acrescido do
seguinte § 2 0 e seu parágrafo único passa a ter a redação que se
segue:

"Art. 1° -

rs



224

§ 1 0 - A carreira de Especialista de Controle Interno passa a
denominar-se carreira de Auditor Interno.

§ 20 - O quantitativo de cargos das carreiras de que trata o art.1 0 é
resultante da soma dos cargos de provimento efetivo transformados e
criados por esta Lei."

Ari. 20 - O art. 20 do Projeto de Lei n° 1.334 fica acrescido do
seguinte § 20 e seu parágrafo único passa a ter a redação que se
segue:

"Art. 2° -
§ 1° - Compete à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a

definição das atribuições específicas da carreira de que trata esta Lei.
§ 20 - As atribuições dos cargos que compõem a carreira de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental possuem
natureza de atividade exclusiva de Estado."

Art. 30 - O art. 40 do Projeto de Lei n° 1.334/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 40 - Para os efeitos desta Lei considera-se:
- Grupo de Atividades: conjunto de carreiras agrupadas segundo

sua área de atuação;
II - Quadro de Pessoal: conjunto de cargos de provimento efetivo e

de provimento em comissão de cada órgão ou entidade;
III - Plano de Carreira: conjunto de normas que disciplinam o

ingresso e o desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo em uma determinada carreira e definem sua
estrutura;

IV - Carreira: conjunto de cargos agrupados segundo sua natureza e
complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em
função das responsabilidades e atribuições da carreira;

V - Nível: posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus,
apresentando os mesmos requisitos de capacitação, mesma natureza,
complexidade, atribuições e responsabilidades, cuja mudança
depende de promoção;

VI - Grau: posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira, cuja mudança depende de
progressão;

VII - Cargo Público de Carreira: unidade de ocupação funcional do
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quadro de pessoal preenchido por servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar.

Parágrafo único - Integram o Grupo de Atividades de Gestão,
Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais os órgãos
e a entidade a seguir enumerados:

- a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
II - a Secretaria de Estado de Fazenda;
III - a Auditoria-Geral do Estado;
IV - a Secretaria de Estado de Governo;
V - o Escritório de Representação do Governo do Estado de MG em

Brasília;
VI - o Escritório de Representação do Governo do Estado de MG no

Rio de Janeiro;
VII - a Advocacia- Geral do Estado;
VIII - a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais."
Art. 40 - O art. 60 do Projeto de Lei n° 1.334 fica acrescido do

seguinte parágrafo:
"Ari 6° -
§ 3° - Fica vedada a mudança de lotação de cargos de provimento

efetivo da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, bem como a transferência de seus ocupantes para os
demais órgãos e entidades da administraçãopública estadual."

Art. 50 - O art. 70 do Projeto de Lei n° 1.334 fica acrescido do
seguinte parágrafo:

"Art.7°-( ...)
§ 40 - Fica vedada a mudança de lotação de cargos de provimento

efetivo da carreira de Auditor Interno, bem como a transferência de
seus ocupantes para os demais órgãos e entidades da administração
pública estadual."

Art. 60 - O art. 38 do Projeto de Lei n° 1.341/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 38 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
das carreiras de que trata esta lei, com jornada equivalente à do cargo
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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 Transitórias da Constituição do
Estado."

- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.334/2003.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 226/2004*
Belo Horizonte, 1° de junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei n° 1.335,
publicado no "Minas Gerais", em 31 de dezembro de 2003, que institui
e estrutura as carreiras dos Grupo de Atividades de Agricultura e
Pecuária.

O art. 1 0 da emendapropõe a alteração da redação do § 20 do art. 20
do Projeto de Lei n° 1.33512003, bem como a inclusão de § 3° ao
mesmo artigo, a fim de aprimorar seu entendimento, definindo
claramente quais carreiras possuem natureza de atividade exclusiva
de Estado e como se dará o Poder de Polícia.

Em seu art. 20 a presente emenda propõe a alteração da redação do
art. 50 do projeto, deixando-a padronizada com o Projeto de Lei n°
1.294/2003, referente ao plano de carreira da Educação Básica.

No art. 30 da emenda, propõe-se a exclusão da referência a "órgãos"
na redação do art. 6° do projeto, uma vez que as carreiras instituídas
por este abrangem apenas entidades da administração pública
indireta.

O art. 40 da emenda visa conferir ao art. 8 0 do Projeto de Lei n°
1.335/2003 a sua redação original, que foi alterada pela Emenda n° 3,
apresentada juntamente com Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, publicado aos 23 de abril de 2004, uma vez que a alteração
inserida pode levar à interpretação de que qualquer servidor que
estiver em exercício no IMA, mesmo que seja de uma carreira com
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jornada de 30 horas semanais, terá que cumprir a jornada de 40
horas, e não somente os integrantes das carreiras pertencentes ao
IMA.

O art. 50 da emenda altera a redação do art. 90 do projeto, tendo em
vista a necessidade de explicitar a atual jornada de trabalho das
carreiras a que se refere.

O art. 60 da emenda propõe a alteração da redação do inciso VI do
art. 35 do projeto, visando a sua melhor compreensão.

O art. 70 da emenda vem alterar a redação do art. 37 do projeto,
detalhando-o melhor.

Os arts. 80 e 90 da emenda têm por objetivo inserir, no nível IV da
estrutura e da tabela de correlação da Carreira de Analista em
Desenvolvimento Rural, a possibilidade de que detentores de
formação correspondente à pós-graduação "stricto sensu" possam
também ocupar o referido nível, haja vista os servidores poderem
optar pela aquisição de tal escolaridade sem necessariamente
possuírem a denominada pós-graduação "lato sensu".

O art. 10 da emenda deve-se à necessidade de alteração do
quantitativo constante do Anexo III.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA N° AO PROJETO DE LEI N° 1.335/2003

Art. 1° - Fica acrescido § 30 ao art. 20 do Projeto de Lei n°
1.335/2003, bem como seu § 2 0 passa a ter a seguinte redação:

"§ 2° - As atribuições dos cargos que compõem a carreira de Fiscal
Agropecuário e Fiscal Assistente Agropecuário possuem natureza de
atividade exclusiva de Estado.

§ 31 - O Poder de Polícia será atribuído aos servidores da carreira de
Fiscal Agropecuário por ato da autoridade máxima da entidade de
lotação do servidor.".

Art. 20 - O art. 50 do Projeto de Lei n° 1.335/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 50 - A lotação e a mudança de lotação dos cargos de
provimento efetivo das carreiras de que trata esta lei será determinada
em decreto, após anuência das entidades envolvidas e aprovação da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, observado o
interesse da administração.

§ 1 0 - Nos casos de extinção ou criação de órgãos ou entidades, a
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lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à
aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

§ 20 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores somente será possível entre as entidades que possuírem
cargos de provimento efetivo integrantes da mesma carreira.".

Art. 30 - O art. 60 do Projeto de Lei n° 1.335/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 60 - Poderá haver transferência de servidor público ocupante de
cargo de provimento efetivo das carreiras constantes dos incisos VI a
VIII do art. 10 entre as entidades delas integrantes, condicionada à
existência de vaga na mesma carreira e na entidade para o qual o
servidor será transferido, nos termos do regulamento.".

Art. 40 - O art. 80 do Projeto de Lei n° 1.335/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 80 - Os ocupantes de cargo de provimento efetivo integrante
das carreiras do IMA cumprirão jornada de quarenta horas semanais.".

Art. 50 - O art. 90 do Projeto de Lei n° 1.335/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 90 - Será mantida a jornada de trabalho dos servidores da
RURALMINAS e do [TER-MG, ocupantes de cargos efetivos que, em
decorrência do dispostá nesta lei, forem enquadrados nas carreiras de
que trata o art. 1.

§ 1 0 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem,
por meio de concurso público, na RURALMINAS e no ITER-MG terão
jornada de trabalho semanal de trinta ou quarenta horas, conforme
definido no respectivo edital.

§ 20 - O vencimento básico dos cargos das carreiras de que trata o
"caput" deste artigo, fixado em tabelas distintas, será proporcional à
jornada de trabalho do servidor.

§ 30 - Aplica-se o disposto no "caput" aos servidores que, na data de
publicação desta Lei, forem detentores de função pública.

§ 40 - A jornada de trabalho de que trata o "caput" corresponde a
trinta ou quarenta horas semanais para os servidores da
RURALMINAS, conforme a situação de cada servidor na data de
publicação desta Lei.".

Art. 60 - O inciso VI do art. 35 do Projeto de Lei n° 1.335/2003 passa
a ter a seguinte redação:
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"VI - A opção por não ser enquadrado na estrutura das carreiras

instituídas por esta lei não interferirá no direito do servidor que
ingressou no serviço público até 16 de julho de 2003 de optar por
substituir as vantagens por tempo de serviço que venha a ter direito
pelo sistema de adicional de desempenho, nos termos do art. 1 15 do
Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado acrescido
pela EC n°57, de 15 de julho de 2003.".

Art. 70 - O art. 37 do Projeto de Lei n° 1.335/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 37 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
de carreira do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária, 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 Transitórias da Constituição do
Estado.".

Ad. 80 - A tabela de estrutura referente à carreira de Analista em
Desenvolvimento Rural, constante do Anexo 1 do Projeto de Lei n°
1.335/2003, fica substituída pela seguinte tabela:

Carreira de Analista em Desenvolvimento Rural Jornada de trabalho:
30 ou 40 horas/semana

* - Os Quadros do Anexo IV foram publicados na edição do "Diário
do Legislativo" de 4.6.2004.

Art. 90 - A tabela de correlação referente à carreira de Analista em
Desenvolvimento Rural, constante do item 2.2 do Anexo II do Projeto
de Lei n° 1.335/2003, fica substituída pela seguinte tabela:

Art. 10 - A tabela de quantitativo de cargos resultantes de efetivação
pela Emenda Constitucional n° 49/2001 e funções públicas não
efetivadas do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, constante do
item 3.1 do Anexo III do Projeto de Lei n° 1.335/2003, fica substituída
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pela seguinte tabela:

- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.336/2003-
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 227/2004*
Belo Horizonte, 1° de junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei n° 1.336,
publicado no "Minas Gerais" em 31 de dezembro de 2003, que institui
e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

O art. 1° da emenda acrescenta parágrafo único ao art. 10 do
projeto, especificando-o melhor, com o fim de dirimir quaisquer
dúvidas a respeito do quantitativo de cargos das carreiras de que
trata.

Em seu art. 2 0 , a emenda propõe a alteração da redação do § 20 do
art. 20, bem como a inclusão de § 3 0 e 40 ao mesmo artigo do Projeto
de Lei n° 1.336/2003, para fins de melhor compreensão do disposto
no mesmo, definindo claramente quais carreiras possuem natureza de
atividade exclusiva de Estado e como se dará o Poder de Polícia.

O art. 30 da emenda altera a redação do art. 30 do projeto,
atualizando seus conceitos, especificando quais órgãos e entidades
integram o Grupo de Atividades, bem como fixando a correspondência
entre Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e Sistema Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.

O art. 4° da emenda altera a redação do "caput' do art. 4 0 do projeto,
substituindo a expressão "Quadro de Pessoal do Grupo de Atividades"
por "Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável".

O art. 50 da emenda acresce § 1° e 2 0 ao art. 50 do projeto e altera
a redação do "caput", visando determinar critérios para lotação e
relotação de cargos, bem como explicitar a vedação de transferência
de servidores entre órgãos e entidades que não possuem cargos de
provimento efetivo integrantes da mesma carreira.

Em seu art. 60, a emenda altera a redação do art. 8 0 do projeto,
tendo em vista a necessidade de explicitar a atual jornada de trabalho
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das carreiras a que se refere.

No art. 70 da emenda, propõe-se a retirada da menção às classes de
cargos de Auxiliar de Administração e Motorista, ambas da SEMAD,
dos incisos III e IV do art. 21, respectivamente, diante da constatação
de que não há cargos efetivos existentes para tais classes, mas sim
Funções Públicas efetivados pela EC n°49/2001, devendo as mesmas
estar presentes apenas nas tabelas de correlação.

O art. 80 da emenda visa especificar os órgãos e entidades de
lotação dos cargos vagos de provimento efetivo de Ajudante de
Serviços Gerais, Motorista e Agente de Administração extintos pelo
art. 21, § 20 do projeto de lei em consideração. O art. 9 0, por sua vez,
visa acrescer parágrafo único ao art. 23 do projeto, com o intuito de
ajudar a explicitar a obrigatoriedade de se fazer uma tabela diferente
para cada carga horária de trabalho estabelecida para as carreiras.

O art. 10 tem por objeto alterar a redação do inciso VI do art. 27 do
Projeto de Lei n° 1.336/2003, a fim de aprimorar seu entendimento.

Em seus artigos 11 e 12, a emenda visa corrigir erro formal constado
no § 20 do art. 27 do projeto do Projeto de Lei n° 1.336/2003 e alterar
a redação do art. 29 do mesmo projeto, respectivamente, melhorando
sua apresentação e compreensão.

Os arts. 13 e 14 visam conferir adequado tratamento a demanda
efetivada pelos representantes dos órgãos e entidades integrantes do
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
os quais solicitaram a alteração da escolaridade prevista para os
níveis da estrutura das carreiras de Auxiliar Ambiental, Técnico
Ambiental, Analista Ambiental e Gestor Ambiental. Assim, fez-se
necessário alterações nas tabelas de estrutura e de correlação de
cada carreira.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA N° AO PROJETO DE LEI N° 1.336/2003

Art. 1° - O art. 1° do Projeto de Lei n° 1.336/2003 fica acrescido do
seguinte parágrafo único:

"Parágrafo único - O quantitativo de cargos das carreiras de que
trata o art. 1 0 é resultante da soma dos cargos de provimento efetivo
transformados e criados por esta lei.".

Art. 20 - O art. 20 do Projeto de Lei n° 1.336/2002 fica acrescido de
§ 30 e 40 e seu § 20 passa a ter a seguinte redação:
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" 20 - As atribuições dos cargos que compõem as carreiras de

Analista Ambiental e Técnico Ambiental possuem natureza de
atividade exclusiva de Estado.

§ 30 - O Poder de Polícia será atribuído aos servidores da carreira de
Analista Ambiental por ato da autoridade máxima do órgão ou
entidade de lotação do servidor.

§ 40 - Poderá ser atribuído Poder de Polícia, mediante justificativa,
aos servidores da carreira de Técnico Ambiental por ato da autoridade
máxima do órgão ou entidade de lotação do servidor, observado o
interesse da Administração.".

Art. 30 - O art. 3 0 do Projeto de Lei n° 1.336/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 30 - Para os efeitos desta lei considera-se:
- Grupo de Atividades: conjunto de carreiras agrupadas segundo

sua área de atuação;
II - Quadro de Pessoal: conjunto de cargos de provimento efetivo e

de provimento em comissão de cada órgão ou entidade;
III - Plano de Carreira: conjunto de normas que disciplinam o

ingresso e o desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo em uma determinada carreira e definem sua
estrutura;

IV - Carreira: conjunto de cargos agrupados segundo sua natureza e
complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em
função das responsabilidades e atribuições da carreira;

V - Nível: posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus,
apresentando os mesmos requisitos de capacitação, mesma natureza,
complexidade, atribuições e responsabilidades, cuja mudança
depende de promoção;

VI - Grau: posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira, cuja mudança depende de
progressão;

VII - Cargo Público de Carreira: unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal preenchido por servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar.
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§ 1° - Para fins do disposto nesta lei, entende-se por Grupo de

Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
"Sistema Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável".

§ 20 - Integram o Grupo de Atividades de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável os seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD;

II - Instituto Estadual de Florestas - IEF;
III - Instituto Mineiro de Gestão de Aguas - IGAM;
IV - Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM.".
Art. 40 - O "caput" do art. 40 do Projeto de Lei n° 1.336/2003 passa a

ter a seguinte redação:
"AI. 40 - As carreiras de que trata esta lei são integrantes do Grupo

de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
pertencentes ao Quadro de Pessoal dos seguintes órgãos e entidades
da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo:".

AI. 50 - O art. 50 do P!ojeto de Lei n° 1.336/2003 fica acrescido dos
§ i°e 2° e passa a ter a seguinte redação:

"Art. 5° - A lotação e a mudança de lotação dos cargos de
provimento efetivo destas carreiras no órgão e nas entidades do
Poder Executivo enumerados no art. 4 0 serão estabelecidas em
decreto, após anuência do órgão ou da entidade interessada, bem
como a apreciação e aprovação da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, observado o interesse da administração.

§ V - Nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgãos ou
entidades, a relotação será estabelecida em decreto e dependerá da
apreciação e aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão.

§ 20 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores somente será possível entre os órgãos e entidades que
possuírem cargos de provimento efetivo integrantes da mesma
carreira.".

Art. 60 - O art. 80 do Projeto de Lei n° 1.336/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 80 - A carga horária semanal de trabalho dos servidores que,
após a publicação desta lei, ingressarem em cargos das carreiras de
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que trata o art. 1 0 será de trinta ou quarenta horas semanais,
conforme definido em edital de concurso público.

§ 1° - Fica mantida a jornada de trabalho dos servidores que, na
data de publicação desta Lei, forem ocupantes de cargos de
provimento efetivo transformados em cargos de provimento efetivo
das carreiras de que trata o art. 1°.

§ 2° - Aplica-se o disposto no § 1° aos servidores que, na data de
publicação desta Lei, forem detentores de função pública.

§ 30 - A jornada de trabalho de que trata o § 1° corresponde a:
- trinta horas semanais para os servidores da Secretaria de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD;
II - trinta ou quarenta horas semanais para os servidores do Instituto

Estadual de Florestas - IEF, conforme a situação de cada servidor na
data de publicação desta Lei;

III - trinta ou quarenta horas semanais para os servidores do Instituto
Mineiro de Gestão de Aguas - IGAM, conforme a situação de cada
servidor na data de publicação desta Lei;

IV - quarenta horas semanais se ocupante de cargo de provimento
efetivo lotado na Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM.".

Art. 70 - Os incisos III e IV do "caput" do art. 21 do Projeto de Lei n°
1.336/2003 passam a ter, respectivamente, a seguinte redação:

"III - os cargos efetivos de Auxiliar Administrativo, Técnico de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Técnico Administrativo e
Auxiliar de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável lotados na
SEMAD, o cargo efetivo de Técnico de Atividade de Pesquisa lotado
na FEAM, os cargos efetivos de Auxiliar Administrativo, Técnico
Administrativo, Técnico de Recursos Hídricos e Auxiliar de Recursos
Hídricos lotados no IGAM, e os cargos efetivos de Auxiliar Técnico,
Técnico de Defesa Ambiental, Auxiliar Administrativo, Técnico
Administrativo e Técnico Florestal lotados no IEF ficam transformados
no cargo público de provimento efetivo de Técnico Ambiental;"

"IV - Os cargos efetivos de Agente de Administração lotados na
SEMAD, o cargo efetivo de Auxiliar de Atividade de Pesquisa lotado
na FEAM, os cargos efetivos de Agente de Administração, Agente de
Serviços Hídricos, Ajudante de Serviços Gerais, Ajudante de Serviços
Hídricos, Motorista e Oficial de Serviços Gerais lotados no IGAM, e os
cargos efetivos de Guarda-Parques, Viveirista, Ajudante de Serviços
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Gerais, Motorista, Oficial de Serviços Gerais, Telefonista e Agente
de Administração lotados no IEF ficam transformados no cargo público
de provimento efetivo de Auxiliar Ambiental."

Art. 80 - O § 20 do art. 21 do Projeto de Lei n° 1.33612003 passa a ter
a seguinte redação:

"§ 20 - Ficam extintos dezoito cargos vagos de provimento efetivo de
Ajudante de Serviços Gerais, sendo um da SEMAD, dezesseis do IEF
é um do 10AM, trinta e dois cargos vagos de provimento efetivo de
Guarda-Parques do IEF, vinte e cinco cargos vagos de provimento
efetivo de Guia-Florestal do IEF, vinte e três cargos vagos de
provimento efetivo de Motorista, sendo vinte e um do IEF e dois do
10AM, vinte e oito cargos vagos de provimento efetivo de Oficial de
Serviços Gerais do IEF, quatrocentos e quatro cargos vagos de
provimento efetivo de Viveirista do IEF, dez cargos vagos de
provimento efetivo de Ajudante de Serviços Hídricos do 10AM, cinco
cargos vagos de provimento efetivo de Agente de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável da SEMAD, cento e quarenta e três
cargos vagos de provimento efetivo de Agente de Administração,
sendo cento e vinte e dois IEF, nove da SEMAD e doze do IGAM,
doze cargos vagos de provimento efetivo de Agente de Serviços
Hídricos do 10AM, dezoito cargos vagos de provimento efetivo de
Auxiliar de Atividades de Pesquisa da FEAM, um cargo vago de
provimento efetivo de Telefonista do IEF e noventa e oito cargos
vagos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo do IEF."

Art. 9° - Fica acrescido o seguinte parágrafo único ao art. 23 do
Projeto de Lei n° 1.336/2003:

"Parágrafo único - As carreiras de que trata esta lei deverão conter
tabelas de vencimento básico diferenciadas de forma a contemplar as
jornadas estabelecidas no art. 8 0 desta lei.".

Art. 10 - O inciso VI do art. 27 do Projeto de Lei n° 1.336/2003 passa
a ter a seguinte redação:

"VI - a opção por não ser enquadrado na estrutura das carreiras
instituídas por esta lei não interferirá no direito do servidor que
ingressou no serviço público até 16 de julho de 2003 de optar por
substituir as vantagens por tempo de serviço que venha a ter direito
pelo sistema de adicional de desempenho, nos termos do art. 115 do
Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado acrescido
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pela EC n°57, de 15 de julho de 2003;".

Art. 11 - O § 20 do art. 27 do Projeto de Lei n° 1.336/2003 passa a
ter a seguinte redação:

"§ 20 - O provimento de cargos vagos integrantes das carreiras de
que trata esta lei somente será permitido até o limite definido no § 1°.".

Art.12 - O art. 29 do Projeto de Lei n° 1.336/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 29 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
de carreira do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, com jornada equivalente à do cargo de
origem, cuja remuneração, incluídos adicionais, gratificações e
vantagens pessoais, for superior à remuneração do cargo de carreira
instituída por esta lei, poderá perceber a diferença a título de
vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente
à revisão geral da remuneração dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput"
deste artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o
art. 118 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do
Estado.".

Art. 13 - As tabelas de estrutura referentes às carreiras de Auxiliar
Ambiental, Técnico Ambiental, Analista Ambiental e Gestor Ambiental,
constante Anexo 1 do Projeto de Lei n° 1.336/2003 ficam substituídas
pelas seguintes tabelas:

Carreira de Auxiliar Ambiental
Jornada de Trabalho: 30 ou 40 horas/semana
* - Os Quadros da Emenda sem número ao Projeto de Lei n°

1.33612003 foram publicados na edição do "Diário do Legislativo" de
4.6.2004.

Carreira de Técnico Ambiental
Jornada de Trabalho: 30 ou 40 horas/semana
Carreira de Analista Ambiental
Jornada de Trabalho: 30 ou 40 horas/semana
Carreira de Gestor Ambiental
Jornada de Trabalho: 30 ou 40 horas/semana
Art. 14 - As tabelas de correlação referentes às carreira de Analista
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Auxiliar Ambiental, Técnico Ambiental, Analista Ambiental e Gestor
Ambiental, constantes Anexo lI do Projeto de Lei n° 1.336/2003, ficam
substituídas pelas seguintes tabelas:

- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.336/2003.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 228/2004*
Belo Horizonte, 10 de junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, proposta de emenda ao Projeto de Lei n°
1.338, publicado no "Minas Gerais" em 31 de dezembro de 2003, que
institui e estrutura as Carreiras do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - e do Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM.

No art. 1 0 da emenda, propõe-se a alteração do quantitativo de
cargos de provimento efetivo das Carreiras de Analista de Seguridade
Social e Auxiliar de Seguridade Social, pertencentes ao Quadro de
Pessoal do IPSEMG. Na Carreira de Auxiliar de Seguridade Social, a
alteração do quantitativo ocorreu em virtude de nomeações de
candidatos aprovados em concurso público para o provimento de
cargos de Auxiliar de Enfermagem, que serão transformados em
cargos da referida carreira. Tendo em vista que o Projeto de Lei n°
1.338, de 2003, previu a extinção de todos os cargos vagos com
requisito de escolaridade de nível fundamental, não restariam cargos
em quantidade suficiente para comportar novas nomeações, o que
gerou a necessidade de reduzir o quantitativo de cargos extintos. Na
Carreira de Analista de Seguridade Social, a alteração da composição
numérica deve-se à constatação da existência de três cargos da
classe de Médico que não haviam sido computados no quantitativo de
cargos de nível superior de escolaridade pertencentes ao Quadro de
Pessoal do IPSEMG. Visando a evitar interpretação dúbia do art. 1,
no que se refere ao quantitativo de cargos das carreiras, uma vez que
outros dispositivos mencionam transformação, criação e extinção de
cargos, foi proposta a inserção de um parágrafo único no artigo
supracitado, cujo conteúdo define a composição do quantitativo
expresso nos incisos 1 e II.
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No art. 20 da emenda, propõem-se alterações na redação dos

incisos do art. 20 do Projeto de Lei n° 1.338, de 2003, com o intuito de
tornar mais abrangente a descrição das atribuições das carreiras do
IPSEMG e do IPSM, de modo a contemplar todas as atividades
atribuídas às atuais classes de cargos das referidas autarquias.

Foi constatada a necessidade de inserir no Projeto de Lei n° 1.338,
de 2003, o conceito de Grupo de Atividades, bem como a composição
do Grupo de Atividades de Saúde e Previdência Social, razão pela
qual se propõe o art. 3 0 da presente emenda.

Visando a determinar critérios para lotação e mudança de lotação de
cargos, bem como a explicitar a vedação de transferência de
servidores entre órgãos e entidades que não possuem cargos de
provimento efetivo integrantes da mesma carreira, propõe-se, no art.
40 da emenda, alteração no "caput" e inserção de três parágrafos no
art. 40 do Projeto de Lei n° 1.338, de 2003.

No ad. 50 da emenda, propõe-se a alteração do art. 7 0 do Projeto de
Lei n° 1.338, de 2003, prevendo a possibilidade de instituição de
jornada de trabalho de trinta ou quarenta horas semanais de trabalho
para os servidores que ingressarem nas carreiras do IPSM e nas
carreiras de nível fundamental e médio de escolaridade do IPSEMG,
conforme determinar oedital do concurso público. Para os servidores
que ingressarem na carreira de Analista de Seguridade Social do
IPSEMG, a carga horária poderá ser de vinte, trinta ou quarenta horas
semanais de trabalho, conforme o que dispuser o edital do concurso
público. A proposta atende a reivindicações apresentadas pelo
IPSEMG e pelo IPSM, e resulta da constatação de que a existência de
uma carga horária única não é compatível com a realidade das
referidas autarquias. Ressalte-se que, atendendo a uma das diretrizes
contidas no Decreto n° 43.576, de 9 de setembro de 2003, não haverá
alteração na atual jornada de trabalho dos servidores do IPSEMG e do
IPSM, porém, através dos próximos editais de concursos públicos
para o provimento de cargos das carreiras de que trata o Projeto de
Lei n° 1.338/2003, poderá ser estabelecida uma carga horária mais
adequada às necessidades das autarquias ou às peculiaridades de
determinadas categorias profissionais. Tendo em vista a necessidade
de explicitar que para cada carga horária de trabalho estabelecida
para as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde e Previdência
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Social haverá uma tabela de vencimento específica, foi proposta a
inclusão do § 5 0 no art. 70 do Projeto de Lei n° 1.338/2003.

As alterações de quantitativo de cargos propostas nos arts. 6 0 e 70
da emenda devem-se às mesmas razões que justificam a modificação
do art. l°do Projeto de Lei n°1.338, de 2003.

O art. 80 da emenda deve-se à necessidade de reduzir de trinta e
cinco para vinte e sete o quantitativo de cargos extintos de Auxiliar de
Enfermagem, tendo em vista a iminência das nomeações de
candidatos aprovados em concurso público para o provimento de
cargos da referida classe.

Os arts. 9° e 10 da emenda propõem alterações no inciso VI do art.
36 e no art. 38, objetivando dar maior clareza à redação desses
dispositivos.

O art. 11 da emenda propõe alterações nas tabelas do Anexo 1 do
Projeto n° 1.338, de 2003. A primeira delas visa à correção do
quantitativo de cargos da Carreira de Auxiliar de Seguridade Social,
devido às razões já explicitadas. A segunda alteração refere-se à
escolaridade exigida para o provimento de cargos do nível VI das
carreiras de Auxiliar de Seguridade Social e de Auxiliar Geral de
Seguridade Social, que passa a ser o nível superior, atendendo a uma
demanda apresentada pelo IPSEMG e pelo IPSM. Na tabela l.A.3 do
Anexo 1 do projeto de lei em questão, as alterações visam à correção
do quantitativo de cargos de Analista de Seguridade Social e da carga
horária estabelecida para a carreira, bem como do nível de
escolaridade referente ao nível VI de sua estrutura. Nas demais
tabelas do Anexo 1, as alterações visam a contemplar as cargas
horárias dos atuais servidores do IPSEMG e do IPSM, bem como as
jornadas de trabalho dos servidores que futuramente ingressarem nas
carreiras do Grupo de Atividades de Saúde e Previdência Social.

Os arts. 12 e 13 da emenda contêm propostas de alterações nas
tabelas de correlação do IPSEMG e do IPSM, objetivando adequar os
níveis de escolaridade das carreiras às estruturas constantes do
Anexo 1 do Projeto de Lei n° 1.338, de 2003. Propõe-se, ainda, a
inclusão das classes de Armador, Carpinteiro, Pedreiro, Eletricista e
Técnico Mecânico na tabela de correlação referente à carreira de
Auxiliar de Seguridade Social, em virtude da constatação da
existência de cargos providos, resultantes de efetivação pela Emenda
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à Constituição Estadual n° 49/2001, pertencentes às classes
supracitadas.

Finalmente, propõe-se, através do art. 14 da emenda, a alteração no
Anexo III do Projeto de Lei n° 1.338, de 2003, visando à correção dos
quantitativos de funções públicas e cargos resultantes de efetivação
pela Emenda à Constituição Estadual n°49, de 2001.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA N°	AO PROJETO DE LEI N°1.338/2003

Art. 1 0 - O art. 1 0 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1° - Ficam instituídas as seguintes carreiras, estruturadas na

forma desta lei e constantes de seu Anexo 1:
- Auxiliar de Seguridade Social, composta de dois mil seiscentos e

vinte e três cargos de provimento efetivo, Técnico de Seguridade
Social, composta de mil cento e cinqüenta e três cargos de provimento
efetivo e Analista de Seguridade Social, composta de mil seiscentos e
oitenta e quatro cargos de provimento efetivo, pertencentes ao Quadro
de Pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - IPSEMG;

II - Auxiliar Geral de Seguridade Social, composta de quinze cargos
de provimento efetivo, Assistente Técnico de Seguridade Social,
composta de noventa é quatro cargos de provimento efetivo e Analista
de Gestão de Seguridade Social, composta de três cargos de
provimento efetivo, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM.

Parágrafo único - O quantitativo de cargos das carreiras de que
tratam os incisos 1 e II é resultante da soma dos cargos de provimento
efetivo transformados e criados por esta lei.".

Art. 20 - Os incisos do art. 20 passam a ter a seguinte redação:
"Art. 20 - .......................
- Auxiliar de Seguridade Social: executar tarefas compatíveis com o

nível fundamental de escolaridade, vinculadas às competências legais
do IPSEMG, dando suporte às atividades desenvolvidas pelo Técnico
de Seguridade Social e Analista de Seguridade Social, para assegurar
a prestação da assistência prevista no Regime Próprio de Previdência
e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas
Gerais;
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II - Técnico de Seguridade Social: executar tarefas compatíveis

com o nível médio de escolaridade, dando suporte e apoio técnico e
administrativo às atividades previstas no Regime Próprio de
Previdência e Assistência Social, através da execução dos planos,
projetos e programas, objetivando a implementação da assistência
médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica, previdenciária e social,
atuando em todas as atividades vinculadas às competências legais do
IPSEMG;

III - Analista de Seguridade Social: gerir o Regime Próprio de
Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado
de Minas Gerais, através dos instrumentos de controle e fiscalização
da arrecadação da contribuição previdenciária e da saúde, dos
investimentos para manutenção dos Planos de Benefício e Custeio do
Sistema Previdenciário, da formulação, da implementação, da
execução, do acompanhamento e da avaliação da prestação da
assistência médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica,
previdenciária e social, atuando em todas as atividades compatíveis
com o nível superior de escolaridade vinculadas às competências
legais do IPSEMG;

IV - Auxiliar Geral de Seguridade Social: executar tarefas de apoio
operacional nas áreas de serviços gerais e transportes, bem como
tarefas de apoio administrativo, atuando em todas as atividades
compatíveis com o nível fundamental de escolaridade, vinculadas às
competências legais do IPSM;

V - Assistente Técnico de Seguridade Social: executar tarefas de
apoio técnico e administrativo nas áreas de planejamento financeiro e
orçamentário, administração de pessoal, contabilidade, patrimônio,
transporte, serviços gerais, informática, estatística e coleta de dados,
atuando em todas as atividades compatíveis com o nível médio de
escolaridade, vinculadas às competências legais do IPSM;

VI - Analista de Gestão de Seguridade Social: exercer atividades
administrativas de planejamento, análise, revisão, auditoria,
acompanhamento e coordenação, atuando em todas as atividades
compatíveis com o nível superior de escolaridade, vinculadas às
competências legais do IPSM.".

Art. 30 - O art. 30 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 30 - Para os efeitos desta lei considera-se:

rÃ
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- Grupo de Atividades: conjunto de carreiras agrupadas segundo

sua área de atuação;
II - Quadro de Pessoal: conjunto de cargos de provimento efetivo e

de provimento em comissão de cada órgão ou entidade;
III - Plano de carreira: conjunto de normas que disciplinam o

ingresso e o desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo em uma determinada carreira e define sua
estrutura;

IV - Carreira: conjunto de cargos agrupados segundo sua natureza e
complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em
função do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira;

V - Nível: posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus,
apresentando os mesmos requisitos de capacitação, mesma natureza,
complexidade, atribuições e responsabilidades, cuja mudança
depende de promoção;

VI - Grau: posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira, cuja mudança depende de
progressão;

VII - Cargo Público de Carreira: unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal preenchido por servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar.

Parágrafo único - Integram o Grupo de Atividades de Saúde e
Previdência Social o Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG - e o Instituto de Previdência dos
Servidores Militares de Minas Gerais - IPSM.".

AI. 40 - O art. 40 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 40 - As carreiras de que trata esta lei são integrantes do Grupos

de Atividades de Previdência Social e pertencentes aos quadros de
pessoal das seguintes autarquias do Poder Executivo:

- Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG, com as carreiras de Auxiliar de Seguridade Social,
de Técnico de Seguridade Social e de Analista de Seguridade Social;

II - Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais - IPSM, com as carreiras de Auxiliar Geral de
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Seguridade Social, de Assistente Técnico de Seguridade Social e
de Analista de Gestão de Seguridade Social.

§ 1° - A lotação e a mudança de lotação dos cargos de provimento
efetivo destas carreiras nas entidades do Poder Executivo
enumeradas nos incisos 1 e II serão estabelecidas em decreto, após
anuência da entidade interessada, bem como a apreciação e
aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
observado o interesse da administração.

§ 2° - Nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgãos ou
entidades, a mudança de lotação será estabelecida em decreto e
dependerá da apreciação e aprovação da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão.

§ 30 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores somente será possível entre os órgãos e as entidades que
possuírem cargos de provimento efetivo integrantes da mesma
carreira.".

Art. 50 - O art. 70 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 70 - Os servidores que, após a publicação desta lei,

ingressarem em cargos de provimento efetivo das carreiras do Grupo
de Atividades de Saúde e Previdência Social cumprirão jornada de
trabalho de:

- trinta ou quarenta horas semanais, conforme determinar o edital
de concurso público, para servidores ocupantes de cargos de
provimento efetivo das carreiras de Auxiliar de Seguridade Social e
Técnico de Seguridade Social, lotados no IPSEMG, e das carreiras de
Auxiliar Geral de Seguridade Social, Assistente Técnico de
Seguridade Social e Analista de Gestão de Seguridade Social, lotados
no IPSM;

II - vinte, trinta ou quarenta horas semanais, conforme determinar o
edital de concurso público, para servidores ocupantes de cargos de
provimento efetivo da carreira de Analista de Seguridade Social,
lotados no IPSEMG.

§ 1° - Fica mantida a jornada de trabalho dos servidores que, na
data de publicação desta lei, forem ocupantes de cargos de
provimento efetivo transformados em cargos de provimento efetivo
das carreiras de que trata o art. 1°.

§ 2° - Aplica-se o disposto no § 1 0 aos servidores que, na data de

rÀ'
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publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 30 A jornada de trabalho de que trata o § 1 0 corresponde a:
- quarenta horas semanais para ocupantes de cargos de

provimento efetivo lotados no IPSM;
II - trinta horas semanais para ocupantes de cargos de provimento

efetivo transformados em cargos de provimento efetivo das carreiras
de Auxiliar de Seguridade Social e Técnico de Seguridade Social,
lotados no IPSEMG;

III - vinte horas semanais para ocupantes de cargos de provimento
efetivo, transformados em cargos de provimento efetivo da carreira de
Analista de Seguridade Social, lotados no IPSEMG.

§ 40 - As carreiras de que trata esta lei deverão conter tabelas de
vencimento básico diferenciadas de forma a contemplar as jornadas
de trabalho estabelecidas neste artigo.".

Art. 60 - O "caput" do art. 20 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 20 - Os atuais cargos públicos de provimento efetivo, com nível

de escolaridade correspondente à 4 1 série do ensino fundamental e ao
ensino fundamental completo, do Quadro de Pessoal do IPSEMG,
ficam transformados em dois mil seiscentos e vinte três cargos
públicos de provimento efetivo de Auxiliar de Seguridade Social, na
forma da correlação estabelecida no Anexo II.".

Art. 7° - O "caput" do art. 22 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 22 - Os atuais cargos públicos de provimento efetivo, de nível

superior de escolaridade, do Quadro de Pessoal do IPSEMG, à
exceção do cargo de Advogado, ficam transformados em mil
seiscentos e oitenta e quatro cargos públicos de provimento efetivo de
Analista de Seguridade Social, na forma da correlação estabelecida
no Anexo II.".

Art. 80 - O inciso 1 do ad. 27 passa a ter a seguinte redação:
- no Quadro de Pessoal do IPSEMG: um cargo de provimento

efetivo de Armador, vinte e seis cargos de provimento efetivo de
Atendente de Enfermagem, vinte e quatro cargos de provimento
efetivo de Atendente de Consultório Dentário, dezenove cargos de
provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos, vinte
cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais,
dezessete cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços
Hospitalares e Odontológicos, dois cargos de provimento efetivo de
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Carpinteiro, treze cargos de provimento efetivo de Costureiro, vinte
cargos de provimento efetivo de Cozinheiro, onze cargos de
provimento efetivo de Garçom, quinze cargos de provimento efetivo de
Motorista, quatorze cargos de provimento efetivo de Pedreiro, setenta
e seis cargos de provimento efetivo de Porteiro, dez cargos de
provimento efetivo de Servente, cinco cargos de provimento efetivo de
Auxiliar de Almoxarife, vinte cargos de provimento efetivo de
Recepcionista, vinte e sete cargos de provimento efetivo de Auxiliar de
Enfermagem, dois cargos de provimento efetivo de Auxiliar de
Enfermagem do Trabalho, oito cargos de provimento efetivo de
Auxiliar de Escritório, dezoito cargos de provimento efetivo de Auxiliar
de Fisioterapia, quarenta e cinco cargos de provimento efetivo de
Auxiliar de Laboratório, dois cargos de provimento efetivo de Auxiliar
de Microfilmagem, três cargos de provimento efetivo de Bombeiro, um
cargo de provimento efetivo de Bombeiro Hidráulico, dois cargos de
provimento efetivo de Caldeireiro, um cargo de provimento efetivo de
Chaveiro, um cargo de provimento efetivo de Datilógrafo, dois cargos
de provimento efetivo de Desenhista Projetista, dois cargos de
provimento efetivo de Eletricista, um cargo de provimento efetivo de
Eletricista de Manutenção, duzentos e trinta e seis cargos de
provimento efetivo de Escriturário, um cargo de provimento efetivo de
Ferramenteiro, um cargo de provimento efetivo de Marceneiro, nove
cargos de provimento efetivo de Operador de Câmara Escura, treze
cargos de provimento efetivo de Operador de Eletrocardiógrafo, quatro
cargos de provimento efetivo de Operador de Eletroencefalógrafo,
quatro cargos de provimento efetivo de Pintor, nove cargos de
provimento efetivo de Reparador de Equipamentos e Instalações, dois
cargos de provimento efetivo de Serralheiro, um cargo de provimento
efetivo de Supervisor Técnico de Máquina de Escritório, seis cargos
de provimento efetivo de Técnico de Manutenção, vinte e cinco cargos
de provimento efetivo de Técnico de Prótese Dentária, um cargo de
provimento efetivo de Técnico em Máquina de Escrever, um cargo de
provimento efetivo de Técnico Mecânico e quatorze cargos de
provimento efetivo de Telefonista.".

Art. 90 - O inciso VI do art. 36 passa a ter a seguinte redação:
'Art. 36 - .......................
VI - a opção por não ser enquadrado na estrutura das carreiras

WA
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instituídas por esta lei não interferirá no direito do servidor que
ingressou no serviço público até 16 de julho de 2003 de optar por
substituir as vantagens por tempo de serviço que venha a ter direito
pelo sistema de adicional de desempenho, nos termos do art. 115 do
Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado acrescido
pela Emenda à Constituição n°57, de 15 de julho de 2003.".

Art. 10- O art. 38 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 38 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo

do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
de carreira do Grupo de Atividades de Saúde e Previdência Social,
com jornada equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração,
incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de carreira instituída por esta lei, poderá
perceber a diferença a título de vantagem pessoal nominalmente
identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração
dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput"
deste artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o
art. 118 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do
Estado.".

Art. 11 - As tabelas do Anexo 1 ficam substituídas pelas seguintes:
l.A.1 - Auxiliar de Seguridade Social
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas/semana
l.A.2 - Técnico de Seguridade Social
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas/semana
l.A.3 - Analista de Seguridade Social
Jornada de trabalho: 20, 30 ou 40 horas/semana
1-6 - Estrutura das Carreiras do IPSM
1.6.1 - Auxiliar Geral de Seguridade Social
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
l.B.2 - Estrutura da Carreira de Assistente Técnico de Seguridade

Social
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
1.13.3 - Carreira de Analista de Gestão de Seguridade Social
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
Art. 12. A tabela do Anexo ll.A fica substituída pela seguinte tabela:
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ll.A - Tabela de Correlação das Carreiras do IPSEMG
Art. 13. A tabela do Anexo II. B fica substituída pela seguinte tabela:
ll.B - Tabela de Correlação das Carreiras do IPSM
Art. 14. A tabela do Anexo III fica substituída pela seguinte tabela:
Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n°

49/2001 e Funções Públicas Não Efetivados do Quadro de Pessoal do
- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1 .338/2003.
• * - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 229/2004
Belo Horizonte, 1° de junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei n° 1.340,
publicado no "Minas Gerais" em 31 de dezembro de 2003, que institui
e estrutura as Carreiras do Grupo de Atividades de Ciência e
Tecnologia.

O art. 1° da emenda vem acrescentar parágrafo único ao art. 1° do
projeto, explicando melhor seus objetivos, com o fim de dirimir
quaisquer dúvidas a respeito do quantitativo de cargos das carreiras
de que trata.

O art. 20 da emenda altera a redação do art. 3 0 do projeto,
atualizando seus conceitos e especificando quais órgãos e entidades
integram o Grupo de Atividades.

Em seu art. 3 0 , a emenda altera a redação do caput do art. 4 0 do
projeto, substituindo a expressão "Quadro de Pessoal do Grupo de
Atividades de Ciência e Tecnologia" por apenas "Grupo de Atividades
de Ciência e Tecnologia".

O art. 40 da emenda propõe a alteração do art. 5 0 do projeto, visando
determinar critérios para lotação e relotação de cargos, bem como
explicitar a vedação de transferência de servidores entre órgãos e
entidades que não possuem cargos de provimento efetivo integrantes
da mesma carreira.

O art. 50 da emenda altera a redação do art. 8 0 do projeto, tendo em
vista a necessidade de explicitar a atual jornada de trabalho das
carreiras a que se refere.

O art. 60 da emenda visa acrescer parágrafo único ao art. 33 do
projeto, com o intuito de ajudar a explicitar a obrigatoriedade de se
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fazer uma tabela diferente para cada carga horária de trabalho
estabelecida para as carreiras.

Em seus artigos 70 e 80, a emenda propõe a alteração da redação
do inciso VI do art. 36 do projeto e do art. 40 do projeto,
respectivamente, visando aprimorar seu entendimento.

Em seu art. 90, a emenda propõe a substituição das tabelas de
estrutura e de correlação das carreiras de Gestor em Ciência e
Tecnologia e de Pesquisador em Ciência e Tecnologia, devido a
pedido do Grupo para alterações nos níveis de escolaridade. Ainda na
tabela de correlação da carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia,
faz-se a inclusão da classe de cargos de Analista de Saúde,
objetivando contemplar a situação dos servidores.

O art. 10 da emenda visa alterar os quantitativos de cargos
resultantes de efetivação pela Emenda Constitucional n° 4912001 e
funções públicas não efetivados, constante Anexo III do Projeto de Lei
n° 1.340/2003.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.340/2003

Art. 1° - Fica acrescido o seguinte parágrafo único ao art. 1° do
Projeto de Lei n° 1.340/2003:

"Parágrafo único - O quantitativo de cargos das carreiras de que
trata o art. 1 0 é resultante da soma dos cargos de provimento efetivo
transformados e criados por esta lei.".

Art. 20 - O art. 30 do Projeto de Lei n° 1.340/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 30 - Para os efeitos desta lei, considera-se:
- Grupo de Atividades: conjunto de carreiras agrupadas segundo

sua área de atuação;
II - Quadro de Pessoal: conjunto de cargos de provimento efetivo e

de provimento em comissão de cada órgão ou entidade;
III - Plano de Carreira: conjunto de normas que disciplinam o

ingresso e o desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo em uma determinada carreira e definem sua
estrutura;

IV - Carreira: conjunto de cargos agrupados segundo sua natureza e
complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em
função das responsabilidades e atribuições da carreira;
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V - Nível: posição do servidor no escalonamento vertical dentro

da mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus,
apresentando os mesmos requisitos de capacitação, mesma natureza,
complexidade, atribuições e responsabilidades, cuja mudança
depende de promoção;

VI - Grau: posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira, cuja mudança depende de
progressão;

VII - Cargo Público de Carreira: unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal preenchido por servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar.

Parágrafo único - Integram o Grupo de Atividades de Ciência e
Tecnologia os seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -
SECTES -;

II - Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -;
III - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

FAPEMIG -;
IV - Fundação João Pinheiro - FJP -;
V - Instituto de Geociências Aplicadas - IGA.".
Art. 30 - O "caput" do art. 40 do Projeto de Lei n° 1.340/2003 passa a

ter a seguinte redação:
"Art. 40 - As carreiras de que trata esta lei são integrantes do Grupo

de Atividades de Ciência e Tecnologia, pertencentes ao Quadro de
Pessoal dos seguintes órgãos e entidades da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Poder Executivo:".

Art. 40 - O art. 50 do Projeto de Lei n° 1.340/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 50 - A lotação e a mudança de lotação dos cargos de
provimento efetivo destas carreiras no órgão e nas entidades do
Poder Executivo enumerados no art. 4° serão estabelecidos em
decreto, após anuência do Órgão ou da entidade interessada, bem
como a apreciação e aprovação da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, observado o interesse da administração.

§ 1° - Nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgãos ou
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entidades, a relotação será estabelecida em decreto e dependerá
da apreciação e aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão.

§ 20 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores somente será possível entre os órgãos e entidades que
possuírem cargos de provimento efetivo integrantes da mesma
carreira.".

Art. 50 - O art. 80 do Projeto de Lei n° 1.34012003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 80 - A carga horária semanal de trabalho dos servidores que,
após a publicação desta lei, ingressarem em cargos das carreiras de
que trata o art. 1° será de trinta ou quarenta horas semanais,
conforme definido em edital de concurso público.

§ 1° - Fica mantida a jornada de trabalho dos servidores que, na
data de publicação desta lei, forem ocupantes de cargos de
provimento efetivo transformados em cargos de provimento efetivo
das carreiras de que trata o ad. 1°.

§ 20 - Aplica-se o disposto no § 1° aos servidores que, na data de
publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 3° - A jornada de trabalho de que trata o § 1° corresponde a:
- trinta horas semanais para os servidores da Secretaria de Estado

de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SECTES -;
li - quarenta horas semanais para os servidores da Fundação Centro

Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -;
III - quarenta horas semanais para os servidores da Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -;
IV - quarenta horas semanais para os servidores da Fundação João

Pinheiro - FJP -;
V - quarenta horas semanais para os servidores do Instituto de

Geociências Aplicadas - IGA.".
Ari. 60 - O art. 33 do Projeto de Lei n° 1.340/2003 fica acrescido do

seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único - As carreiras de que trata esta lei deverão conter

tabelas de vencimento básico diferenciadas de forma a contemplar as
jornadas estabelecidas no art. 8 0 desta lei.".

Art. 70 - O inciso VI do art. 38 do Projeto de Lei n° 1.340/2003 passa
a ter a seguinte redação:
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"VI - a opção por não ser enquadrado na estrutura das carreiras

instituídas por esta lei não interferirá no direito do servidor que
ingressou no serviço público até 16 de julho de 2003 de optar por
substituir as vantagens por tempo de serviço que venha a ter direito
pelo sistema de adicional de desempenho, nos termos do art. 115 do
Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado, acrescido
pela EC n°57, de 15 de julho de 2003;".

Art. 80 - O art. 40 do Projeto de Lei n° 1.340/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 40 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
de carreira do Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia, com
jornada equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração,
incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de carreira instituída por esta lei, poderá
perceber a diferença a título de 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 Transitórias da Constituição do
Estado.".

Art. 9° - As tabelas de estrutura e de correlação das carreiras de
Gestor em Ciência e Tecnologia e de Pesquisador em Ciência e
Tecnologia, constantes nos Anexos 1 e II do Projeto de Lei n°
1.340/2003, ficam substituídas pelas seguintes tabelas:

Carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia
Jornada de Trabalho: 30 ou 40 Horas/Semana

* - Os Quadros da Emenda ao Projeto de Lei n° 1.340/2003, foram
publicados na edição do "Diário do Legislativo e 4.6.2004.

Art. 10 - A tabela de quantitativode cargos resultantes de efetivação
pela Emenda Constitucional n° 49/2001 e funções públicas não
efetivados, constante Anexo III do Projeto de Lei n° 1.340/2003, fica
substituída pela seguinte tabela:

- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.340/2003.
* - Publicado de acordo com o texto original.

kA



252
"MENSAGEM N° 230/2004*

Belo Horizonte, 1° de junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei n° 1.341,
publicado no "Minas Gerais" em 31 de dezembro de 2003, que institui
e estrutura as Carreiras do Quadro de Pessoal do Grupo de
Atividades de Cultura.

No art. 1° da emenda, propõe-se a alteração da redação do § 21 do
art. 1 0, bem como a inclusão do § 3° para restrição à autoridade
máxima do órgão, ou entidade de lotação do servidor, de atribuição do
Poder de Polícia, e do § 40, com o fim de dirimir quaisquer dúvidas a
respeito do quantitativo de cargos das carreiras de que trata.

O art. 20 da emenda altera a redação do art. 3 0 do projeto,
atualizando seus conceitos e especificando quais órgãos e entidades
integram o Grupo de Atividades.

No ad. 3° da emenda, propõe-se a alteração da redação do "caput"
do art. 50 e a inserção de dois parágrafos, a fim de deixar explícito que
a lotação e mudança de lotação de cargos de provimento efetivo
somente será possível entre os órgãos e entidades que possuírem
cargos de provimento efetivo integrantes da mesma carreira.

O art. 40 da emenda propõe a alteração da redação do art. 8 0 do
projeto de lei em referência, para deixar expresso que a atual jornada
de trabalho dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo
lotados na Secretaria de Estado da Cultura é de 30 horas semanais,
bem como para explicitar que para cada carga horária de trabalho
estabelecida para as carreiras tratadas no projeto haverá uma tabela
de vencimento específica.

O art. 50 da emenda propõe a supressão da expressão " bem como
esteja prevista na Lei de Política Remuneratória" do parágrafo único
do art. 45 e a inclusão do § 2°. A inclusão desse parágrafo tem como
objetivo explicitar que as carreiras que possuem mais de uma jornada
de trabalho deverão apresentar uma tabela de vencimento básico para
cada uma delas.

Os arts. 60 e 70 desta emenda propõem a alteração da redação do
inciso VI do art. 49 e do ad. 51 do projeto de lei em tela, a fim de
proporcionar uma melhor compreensão dos dispositivos normativos,
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evitando interpretação dúbia.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA N°	AO PROJETO DE LEI N°1.341/2003

Art. 1° - O art. 1° do Projeto de Lei n° 1.341 fica acrescido dos § 3°
e 40 e seu § 20 passa a ter a seguinte redação:

"Ad. 1°- ...............................................
§ 20 - As atribuições dos cargos que compõem a carreira de Analista

de Gestão, Proteção e Restauro possuem natureza de atividade
exclusiva de Estado.

§ 30 - O Poder de Polícia será atribuído aos servidores da carreira
que possui natureza de atividade exclusiva de Estado por ato da
autoridade máxima da entidade de lotação do servidor.

§ 40 - O quantitativo de cargos das carreiras de que trata o art.1 0 é
resultante da soma dos cargos de provimento efetivo transformados e
criados por esta Lei."

Art. 20 - O art.30 do Projeto de Lei n° 1.341 passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 30 - Para os efeitos desta lei considera-se:
- Grupo de Atividades: conjunto de carreiras agrupadas segundo

sua área de atuação;
II - Quadro de Pessoal: conjunto de cargos de provimento efetivo e

de provimento em comissão de cada órgão ou entidade;
III - Plano de Carreira: conjunto de normas que disciplinam o

ingresso e o desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo em uma determinada carreira e definem sua
estrutura;

IV - Carreira: conjunto de cargos agrupados segundo sua natureza e
complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em
função das responsabilidades e atribuições da carreira;

V - Nível: posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus,
apresentando os mesmos requisitos de capacitação, mesma natureza,
complexidade, mesmas atribuições e responsabilidades, cuja
mudança depende de promoção;

VI - Grau: posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira, cuja mudança depende de
progressão;



254
VII - Cargo Público de Carreira: unidade de ocupação funcional

do quadro de pessoal preenchido por servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar.

Parágrafo único - Integram o Grupo de Atividades de Cultura os
seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado da Cultura - SEC;
II - Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP;
III - Fundação Cultural e Educativa - TV Minas;
IV - Fundação Clóvis Salgado - FCS;
V - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais - IEPHA."
Art. 30 - O "caput" do art. 5 0 do Projeto de Lei n° 1.341 passa a ter a

seguinte redação e fica acrescido dos seguintes parágrafos:
"Art. 50 - A lotação e a mudança de lotação dos cargos de

provimento efetivo destas carreiras no órgão e nas entidades do
Poder Executivo enumerados no art. 4 0 serão estabelecidas em
decreto, após anuência do órgão ou da entidade interessada bem
como a apreciação e aprovação da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, observado o interesse da administração.

§ 10 - Nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgãos ou
entidades, a relotação será estabelecida em decreto e dependerá da
apreciação e aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão.

§ 20 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores somente será possível entre os órgãos e entidades que
possuírem cargos de provimento efetivo integrantes da mesma
carreira.".

Art. 40 - O art. 80 do Projeto de Lei n° 1.341/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 80 - A carga-horária de trabalho dos servidores que, após a
publicação desta Lei, ingressarem em cargos das carreiras de Gestor
de Cultura e de Técnico de Cultura será de trinta ou quarenta horas
semanais, conforme definido em edital de concurso público.

§ 1 0 - Fica mantida a jornada de trabalho dos servidores que, na
data de publicação desta Lei, forem ocupantes de cargos de
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provimento efetivo transformados em cargos de provimento efetivo
das carreiras de que trata o art. 1.

§ 20 - Aplica-se o disposto no §1 0 aos servidores que, na data de
publicação desta Lei, forem detentores de função pública.

§ 30 - A jornada de trabalho de que trata o § 1° corresponde a trinta
horas semanais para os servidores da Secretaria de Estado de
Cultura - SEC, Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP, Fundação
Cultural e Educativa - TV Minas, Fundação Clóvis Salgado - FCS e
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais -
IEPHA;

§ 4° - Os servidores ocupantes de cargos das carreiras de Professor
de Arte e Restauro cumprirão jornada de vinte horas semanais.".

Art. 50 - O parágrafo único do art. 45 do Projeto de Lei n° 1.341/2003
passa a ser § 10 e ter a seguinte redação e o referido artigo fica
acrescido do seguinte § 2°:

"Art. 45 - ..............
§ 1°- Poderão ser incorporados, nas tabelas de vencimento básico a

que se refere o "caput", o Abono de que trata a Lei Delegada n° 38, de
26 de setembro de 1997, e a Parcela Remuneratória Complementar
de que trata a Lei Delegada n° 41, de 7 de junho de 2000, bem como
outras vantagens pecuniárias, desde que haja disponibilidade
orçamentária e financeira.

§ 2° - As carreiras de que trata esta lei deverão conter tabelas de
vencimento básico diferenciadas de forma a contemplar as jornadas
estabelecidas nos arts. 8 0 e 9° desta lei.".

Art. 6° - O inciso VI do art. 49 do Projeto de Lei n° 1.341/2003 passa
a ter a seguinte redação:

"Ad. 49 -
VI - a opção por não ser enquadrado na estrutura das carreiras

instituídas por esta lei não interferirá no direito do servidor que
ingressou no serviço público até 16 de julho de 2003 de optar por
substituir as vantagens por tempo de serviço que venha a ter direito
pelo sistema de adicional de desempenho, nos termos do art. 115 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado acrescido pela EC n° 57, de 15 de julho de 2003.".

Art. 70 - O art.51 do Projeto de Lei n° 1.341/2003 passa a ter a
seguinte redação:
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"Art. 51 - 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 nas
carreiras nela instituídas, 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 Transitórias da Constituição do
Estado."."

- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.341/2003.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 231/2004*
Belo Horizonte, 1° de junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei n° 1.342,
publicado no "Minas Gêrais" em 31 de dezembro de 2003, que institui
e estrutura as Carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento
Econômico e Social e da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - SEAPA, integrante do Grupo de
Atividades de Agricultura e Pecuária.

O art. 1 0 da emenda acrescenta § 20 ao art. 1° do projeto,
objetivando demonstrar os critérios considerados para a obtenção do
quantitativo total de cargos de cada carreira, o que contribui para a
clareza do texto legal.

O art. 20 da emenda apresenta alterações nos conceitos utilizados
na elaboração do plano de carreiras (art. 3 0 do projeto), principalmente
no que toca à inserção do conceito de "Grupo de Atividades" e à
mudança na definição de "Quadro de Pessoal". O referido art. 2° da
emenda apresenta, ainda, o detalhamento dos órgãos e entidades que
integram o Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e
Social.

As alterações propostas pelos arts. 3° e 4° têm por escopo
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esclarecer que as carreiras propostas pelo projeto em questão
integram apenas o Grupo de Atividades de Desenvolvimento
Econômico e Social, à exceção das carreiras previstas no inciso 1 do
art. 40 do projeto, as quais, em virtude da presença da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, integram, também,
o Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária.

O art. 50 da emenda estabelece regras adicionais para a adequada
lotação e relotação dos servidores públicos nos órgãos e entidades
mencionados no projeto em análise. O art. 6 0 da emenda tem por
objetivo corrigir erro formal constatado no art. 5 0 do projeto.

Os art. 70 e 80 da emenda, os quais alteram os arts. 80 e 90 do
projeto, visam estabelecer regras exaustivas acerca da jornada de
trabalho aplicável aos futuros ocupantes de cargos das carreiras
estabelecidas pelo projeto, bem como trata da manutenção da carga
horária laboral dos atuais detentores de função pública e dos atuais
servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo transformados
em cargos das carreiras propostas. Para tanto, foram acrescentados
parágrafos aos artigos citados (arts. 80 e 90 do projeto), dentre os
quais o § 3°, que menciona expressamente as jornadas de trabalho a
serem aplicadas aos atuais servidores de cada entidade considerada
(JUCEMG e LEMG).

Conforme se depreende da redação proposta pela emenda, as
jornadas dos atuais detentores de função pública e ocupantes de
cargo de provimento efetivo irão variar segundo a situação de cada
servidor. Dessa forma, aqueles que, na data de publicação da lei que
estrutura e institui as carreiras, encontrarem-se sob a jornada de trinta
horas, assim permanecerão, o mesmo ocorrendo com os servidores
submetidos à carga horária de quarenta horas semanais de trabalho.

Tal conformação se faz necessária diante do fato de que tanto a
JUCEMG quanto a LEMG apresentam nos dias de hoje as duas
jornadas de trabalho (trinta para alguns servidores e quarenta para
outros). Ademais, mesmo em se tratando da atual carga horária
laboral, sua previsão expressa no projeto é pressuposto indispensável
para a elaboração da futura tabela de vencimentos dos respectivos
servidores.

No que concerne ao tratamento dado ao art. 8 0 do projeto pela
emenda, apresenta ele vedação à opção possibilitada pelo art. 18 da
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Lei Delegada n° 38, de 26 de novembro de 1997. No texto do
projeto publicado no "Minas Gerais" de 31 de dezembro de 2003, o
art. 33 trazia em seu bojo a revogação ao mencionado art. 18.
Entretanto, considerando que este artigo trata também da atual tabela
de vencimentos da JUCEMG, sua revogação tornou-se inconveniente
no presente momento, motivando a solução contida no § 1° do art. 8 0 ,
tal como apresentado pela emenda. Ressalte-se que o art. 18 em
questão possibilita a opção pelos servidores da JUCEMG por distinta
jornada de trabalho, o que foge às diretriz de inexistência de impacto
financeiro nos projetos que cuidam das carreiras do Poder Executivo
Estadual.

Como decorrência do exposto, foi suprimido o art. 33 do projeto,
tendo sido renumerado o subsequente art. 34, como bem demonstra o
art. 12 da presente emenda.

O art. 90, por sua vez, visa esclarecer a exigência de tabelas de
vencimento que contemplem as diferentes jornadas semanais de
trabalho previstas para as carreiras instituídas pelo Projeto de Lei n°
1.342/2003.

O art. 10 da emenda altera a redação do inciso VI do art. 30 do
projeto, no intuito de se ressaltar que a opção por não ser enquadrado
na estrutura das carreiras a serem instituídas pelo projeto de lei em
questão não interferirá no direito do servidor que ingressou no serviço
público até 16 de julho de 2003 de optar por substituir as vantagens
por tempo de serviço que venha a ter direito pelo sistema de adicional
de desempenho, conferindo-se, assim, maior clareza ao texto legal.

As alterações contidas no art. 11 da emenda visam tornar expresso
que a concessão da vantagem pessoal estabelecida no art. 32 do
projeto exige, além da observância das demais condições
estabelecidas, a equivalência entre as jornadas de trabalho do cargo
de provimento efetivo de origem e do cargo integrante das carreiras
propostas pelo projeto de lei em apreço.

O art. 13 da emenda propõe a inclusão, na tabela de correlação da
Junta Comercial de Minas Gerais - JUCEMG, especificamente no
campo correspondente à escolaridade da nova carreira de Técnico de
Gestão e Registro Empresarial, da expressão "Pós-Graduação Lato
Sensu ou Pós-Graduação Stricto Sensu", previsão já constante da
respectiva tabela de estrutura.
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Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA N° AO PROJETO DE LEI N° 1.342/2003
Art. 1° - O art. l°do Projeto de Lei n° 1.34212003 fica acrescido do

seguinte § 20 e seu parágrafo único passa a ter a redação que se
segue:

"Art. 1-
§ 1° - As carreiras de que trata este artigo ficam estruturadas na

forma do Anexo 1.
§ 2° - O quantitativo de cargos das carreiras de que trata o art. 1° é

resultante da soma dos cargos de provimento efetivo transformados e
criados por esta Lei."

Art. 20 - O art. 30 do Projeto de Lei n° 1.342/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 30 - Para os efeitos desta Lei considera-se:
- Grupo de Atividades: conjunto de carreiras agrupadas segundo

sua área de atuação;
II - Quadro de Pessoal: conjunto de cargos de provimento efetivo e

de provimento em comissão de cada órgão ou entidade;
III - Plano de Carreira: conjunto de normas que disciplinam o

ingresso e o desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo em uma determinada carreira e definem sua
estrutura;

IV - Carreira: conjunto de cargos agrupados segundo sua natureza e
complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em
função das responsabilidades e atribuições da carreira;

V - Nível: posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus,
apresentando os mesmos requisitos de capacitação, mesma natureza,
complexidade, atribuições e responsabilidades, cuja mudança
depende de promoção;

VI - Grau: posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira, cuja mudança depende de
progressão;

VII - Cargo Público de Carreira: unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal preenchido 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.

Parágrafo único - Integram o Grupo de Atividades de
Desenvolvimento Econômico e Social os seguintes órgãos e
entidades:

- a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes -
SEDESE;

II - a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana - SEDRU;

III - a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE;
IV - a Secretaria de Estado de Turismo - SETUR;
V - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

SEAPA;
VI - Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente -

CAADE;
VII - a Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e para o Norte de Minas;
VIII - a Fundação de Educação para o Trabalho do Estado de Minas

Gerais - UTRAMIG;
IX - o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais -

IPEM;
X - a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG:
XI - a Loteria do Estado de Minas Gerais - LEMG,
XII - o Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas

Gerais - DETEL;
XIII - o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste do Estado

de Minas Gerais - IDENE,
XIV - a Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais -

ADEMG."
Art. 30 - O "caput" do art. 4 0 do Projeto de Lei n° 1.342/2003 passa a

ter a seguinte redação:
"Art. 40 - As carreiras de que trata esta Lei são integrantes do Grupo

de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social, sendo
distribuídas nos quadros de pessoal de órgãos e entidades da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo
da seguinte forma:"

Art. 40 - Fica inserido o seguinte § 40 no art. 40 do Projeto de Lei n°
1.342/2003:
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' 4° - As carreiras de que trata o inciso 1 são integrantes do

Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social e do
Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária."

Art. 5°-O § l°do art. 40 do Projeto de Lei n°1.342/2003 passa a ter
a seguinte redação:

1- A lotação e a mudança de lotação dos cargos de provimento
efetivo das carreiras nos órgãos e na entidade do Poder Executivo
enumerados no inciso 1 do art. 4 0 serão estabelecidas em decreto,
após anuência do órgão ou da entidade interessada, bem como a
apreciação e aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, observado o interesse da administração e ainda:

- nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgãos ou
entidades, a relotação será estabelecida em decreto e dependerá da
apreciação e aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão;

II - a mudança de cargos e a transferência de servidores somente
será possível entre os órgãos e entidades que possuírem cargos de
provimento efetivo integrantes da mesma carreira."

Art. 60 - O 'caput" do art. 50 do Projeto de Lei n° 1.342/2003 passa a
ter a seguinte redação:

"Art. 50 - Poderá haver cessão de servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo destas carreiras para órgão ou entidade não
integrante das carreiras de que trata esta Lei para exercício de cargo
de provimento em comissão ou função gratificada.

( ... )II
Art. 70 - O art. 80 do Projeto de Lei n° 1.342/2003 passa a ter a

seguinte redação:
"Art. 80 - A carga horária de trabalho dos servidores que, após a

publicação desta Lei, ingressarem em cargos das carreiras de que
trata inciso o IV do art. 40 será de trinta ou quarenta horas semanais,
conforme definido em edital de concurso público.

§ 1° - Fica mantida a jornada de trabalho dos servidores que, na
data de publicação desta Lei, forem ocupantes de cargos de
provimento efetivo transformados em cargos de provimento efetivo
das carreiras de que trata o inciso IV do art. 4 0 , sendo vedada a opção
de que trata o art. 18 da Lei Delegada n° 38, de 26 de novembro de
1997.
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§ 21 - Aplica-se o disposto no § 10 aos servidores que, na data de
publicação desta Lei, forem detentores de função pública.

§ 30 - A jornada de trabalho de que trata o § 1 0 corresponde a trinta
ou quarenta horas semanais, conforme a situação de cada servidor na
data de publicação desta Lei."

Art. 8° - O art. 90 do Projeto de Lei n° 1.342/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 90 - A carga horária semanal de trabalho dos servidores que,
após a publicação desta Lei, ingressarem em cargos das carreiras de
que trata o inciso V do art. 4 0 será de quarenta horas semanais.

§ 1° - Fica mantida a jornada de trabalho dos servidores que, na
data de publicação desta Lei, forem ocupantes de cargos de
provimento efetivo transformados em cargos de provimento efetivo
das carreiras de que trata o inciso V do art. 4°.

§ 20 - Aplica-se o disposto no § 1° aos servidores que, na data de
publicação desta Lei, forem detentores de função pública.

§ 30 - A jornada de trabalho de que trata o § 1° será de trinta ou
quarenta horas semanais, conforme a situação de cada servidor na
data de publicação desta Lei."

Art. 9° - O art. 26 do Projeto de Lei n° 1.342/2003 fica acrescido do
seguinte parágrafo único:

"Parágrafo único - As carreiras de que trata esta lei deverão conter
tabelas de vencimento básico diferenciadas de forma a contemplar as
jornadas estabelecidas nos mis. 6 0 , 7°, 8° e 9°."

Art. 10_O inciso VI do art.30 do Projeto de Lei n° 1.342/2003 passa
a ter seguinte redação:

"Art. 30-
VI - A opção por não ser enquadrado na estrutura das carreiras

instituídas por esta lei não interferirá no direito do servidor que
ingressou no serviço público até 16 de julho de 2003 de optar por
substituir as vantagens por tempo de serviço que venha a ter direito
pelo sistema de adicional de desempenho, nos termos do art. 115 do
Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado acrescido
pela EC n°57, de 15 de julho de 2003;

Ad. 11 - O ad.32 do Projeto de Lei n° 1.34212003 passa a ter a
seguinte redação:
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"Art. 32 - 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 destas carreiras, 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 Transitórias da Constituição do
Estado."

Art. 12- Fica suprimido o art. 33 do Projeto de Lei n°1.342/2003 e o
art. 34 passa a ter nova numeração na seguinte forma:

"Art. 33 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."
Art. 13 - A tabela de correlação referente às carreiras da Junta

Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, constante Anexo
11.4 do Projeto de Lei n° 1.342/2003 fica substituída pela seguinte
tabela:

11.4. TABELA DE CORRELAÇÃO DAS CARREIRAS DA JUCEMG
* - O Quadro da referida Tabela foi publicado na edição do "Diário

do Legislativo" de 4.6.2004.
- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.342/2003.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 232/2004*
Belo Horizonte, 1° de junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei n° 1.344,
publicado no "Minas Gerais", em 31 de dezembro de 2003, que institui
e estrutura a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo.

Em seu art. 1 0, a emenda acrescenta parágrafo único ao art. 1° do
Projeto de Lei n° 1.344/2003, com o fim de dirimir quaisquer dúvidas a
respeito do quantitativo de cargos da carreira de que trata.

O ad. 20 da emenda altera a redação do art. 3 0 do Projeto de Lei n°
1 .344/2003, atualizando seus conceitos e especificando quais órgãos
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e entidades integram o Grupo de Atividades.

No art. 30 da emenda, propõe-se a alteração da redação do art. 4°
do projeto de lei em tela. O art. 30 da emenda ainda propõe
renumeração do parágrafo único em § l°do art. 4 0. A inserção do § 20
ao referido artigo objetiva proibir a mudança de lotação de cargos de
provimento efetivo da carreira de Agente de Segurança
Socioeducativo, bem como a transferência de seus ocupantes para os
demais órgãos e entidades da administração pública estadual.

O art. 40 da emenda propõe a alteração da redação do art. 24 do
projeto de lei em tela, a fim de proporcionar uma melhor compreensão
do dispositivo normativo, evitando interpretação dúbia.

O art. 50 da emenda propõe a alteração da redação do art. 26, a fim
de deixar expresso o número de servidores ocupantes de cargos da
classe de Agente de Segurança Penitenciário, a que se refere o ad. 60
da Lei n° 13.720, de 27 de setembro de 2000, lotados e em exercício
na Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária da
Secretaria de Estado de Defesa Social.

Por fim, o art. 6 0 da emenda propõe a inserção de dois artigos ao
projeto de lei em referência. O art. 27 objetiva definir como será o
posicionamento dos atuais ocupantes de cargos da classe de Agente
de Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 60 da Lei n° 13.720,
de 27 de setembro de 2000, à disposição da Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais e exercendo a atividade de custódia de preso. O art. 28
visa explicitar que os servidores detentores de função pública de
Agente de Segurança Penitenciário, que não tenham sido efetivados,
serão posicionados na estrutura da carreira de que trata a Lei n°
14.695, de 30 de julho de 2003, apenas para fins de percepção de
vencimento básico.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA N° AO PROJETO DE LEI N° 1.344/2003

Art. 1° - O art. 1° do Projeto de Lei n° 1.344 fica acrescido do
seguinte parágrafo único:

"Parágrafo único - O quantitativo de cargos da carreira de que trata o
art. 1° é resultante da soma dos cargos de provimento efetivo
transformados e criados por esta lei."

Art. 20 - O art. 30 do Projeto de Lei n° 1.344 passa a ter a seguinte
redação:

1 Mim
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"Art. 30 - Para os efeitos desta lei, consideram-se:

- Grupo de Atividades: conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

II - Quadro de Pessoal: conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de cada órgão ou entidade;

III - Plano de Carreira: conjunto de normas que disciplinam o
ingresso e o desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo em uma determinada carreira e definem sua
estrutura;

IV - Carreira: conjunto de cargos agrupados segundo sua natureza e
complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em
função das responsabilidades e atribuições da carreira;

V - Nível: posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus,
apresentando os mesmos requisitos de capacitação, mesma natureza,
complexidade, atribuições e responsabilidades, cuja mudança
depende de promoção;

VI - Grau: posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira, cuja mudança depende de
progressão;

VII - Cargo Público de Carreira: unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal preenchido por servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar.

Parágrafo único - Integram o Grupo de Atividades de Defesa Social
os seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado de Defesa Social;
II - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;
III - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;
IV - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
V - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;
VI - Gabinete Militar do Governador."
Art. 30 - O art. 40 do Projeto de Lei n° 1.344 passa a ter a seguinte

redação e fica acrescido dos seguintes parágrafos:
"Art. 40 - A carreira de que trata esta lei integra o Grupo de

Atividades de Defesa Social, cujos cargos de provimento efetivo são
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lotados no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Defesa
Social.

§ 1 0 - As atribuições dos cargos que compõem a carreira de Agente
de Segurança Socioeducativo possuem natureza de atividade
exclusiva de Estado.

§ 21 - Fica vedada a mudança de lotação de cargos de provimento
efetivo da carreira de que trata esta lei, bem como a transferência de
seus ocupantes para os demais órgãos e entidades da administração
pública estadual".

Art. 4° - O art. 24 do Projeto de Lei n° 1.344/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 24 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
da carreira por ela instituída, 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 - Pára 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 Transitórias da Constituição do
Estado."

Art. 50 - O art. 26 passa a ter a seguinte redação:
Art. 26 - "Aos seis servidores ocupantes de cargos da classe de

Agente de Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 60 da Lei n°
13.720, de 27 de setembro de 2000, lotados e em exercício na
Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária da
Secretaria de Estado de Defesa Social, aplica-se o disposto no art. 18
da Lei n° 14.695, de 2003."

Art. 60 - Inserir os seguintes arts. 27 e 28 ao PI- n° 1.344/2003,
reordenando os demais:

"Ar[. 27 - Aos sessenta e um servidores ocupantes de cargos da
classe de Agente de Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 60
da Lei n° 13.720, de 27 de setembro de 2000, à disposição da Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais e exercendo a atividade de custódia
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de preso, aplica-se o disposto no art. 18 da Lei n°14.695, de 2003.
Art. 28 - O posicionamento dos servidores detentores de função

pública de Agente de Segurança Penitenciário, que não tenham sido
efetivados, na estrutura da carreira de que trata a Lei n° 14.695, de 30
de julho de 2003, será apenas para fins de percepção do vencimento
básico correspondente ao nível e grau que for posicionado, devendo
ser mantida a expressão "função pública", bem como ser atribuída a
mesma denominação do nível em que for posicionado.

Parágrafo único - O posicionamento de que trata o "caput" observará
o disposto no art.18 da Lei n° 14.695, de 2003."

- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.344/2003.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 233/2004*
Belo Horizonte, 1 0 de junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei n° 1.345, publicado
no "Minas Gerais" em 31 de dezembro de 2003, que institui e estrutura
as carreiras do Grupo de Atividades de Transportes e Obras Públicas.

O art. 1° da emenda acrescenta § 2 0 ao art. 1° do projeto,
objetivando demonstrar os critérios considerados para a obtenção do
quantitativo total de cargos de cada carreira, o que contribui para a
clareza do texto legal.

O art. 20 da emenda apresenta alterações nos conceitos utilizados
na elaboração do plano de carreiras (art. 30 do projeto), principalmente
no que toca à inserção do conceito de "Grupo de Atividades" e à
mudança na definição de "Quadro de Pessoal". O referido art. 2 0 da
emenda apresenta, ainda, o detalhamento dos órgãos e entidades que
integram o Grupo de Atividades de Transportes e Obras Públicas.

O art. 30 da emenda estabelece regras adicionais para a adequada
lotação e relotação dos servidores públicos no órgão e nas entidades
mencionadas no projeto em análise.

O ad. 40 da emenda, o qual altera o art. 80 do projeto, visa
estabelecer regras exaustivas acerca da jornada de trabalho aplicável
aos futuros ocupantes de cargos das carreiras estabelecidas pelo
projeto, bem como trata da manutenção da carga horária laboral dos
atuais detentores de função pública e dos atuais servidores ocupantes
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de cargo de provimento efetivo transformados em cargos das
carreiras propostas. Para tanto, foram acrescentados parágrafos ao
citado art. 80 do projeto, dentre os quais o §30, que menciona
expressamente as jornadas de trabalho a serem aplicadas aos atuais
servidores do órgão e das entidades envolvidas.

Conforme se depreende da redação proposta pela emenda, no caso
do DER e do DEOP, as jornadas dos atuais detentores de função
pública e ocupantes de cargo de provimento efetivo irá variar segundo
a situação de cada servidor. Dessa forma, aqueles que, na data de
publicação da lei que estrutura e institui as carreiras, encontrarem-se
sob a jornada de trinta horas, assim permanecerão, o mesmo
ocorrendo com os servidores submetidos à carga horária de quarenta
horas semanais de trabalho.

Tal conformação se faz necessária diante do fato de que tanto o
DER quanto o DEOP apresentam, nos dias de hoje, as duas jornadas
de trabalho (trinta para alguns servidores e quarenta para outros).
Ademais, mesmo em se tratando da atual carga horária laboral, sua
previsão expressa no projeto é pressuposto indispensável para a
elaboração da futura tabela de vencimentos dos respectivos
servidores.

O art. 50 da emenda visa esclarecer a exigência de tabelas de
vencimento que contemplem as diferentes jornadas semanais de
trabalho (30 ou 40 horas) possibilitadas pelo art. 8° do Projeto de Lei
n° 1.345/2003.

O art. 60 da emenda altera a redação do inciso VI do art. 27 do
projeto, no intuito de se ressaltar que a opção por não ser enquadrado
na estrutura das carreiras a serem instituídas pelo projeto de lei em
questão não interferirá no direito do servidor que ingressou no serviço
público até 16 de julho de 2003 de optar por substituir as vantagens
por tempo de serviço que venha a ter direito pelo sistema de adicional
de desempenho, conferindo-se, assim, maior clareza ao texto legal.

As alterações contidas no art. 70 da presente emenda visam tornar
expresso que a concessão da vantagem pessoal estabelecida no art.
29 do projeto exige, além da observância das demais condições
estabelecidas, a equivalência entre as jornadas de trabalho do cargo
de provimento efetivo de origem e do cargo integrante das carreiras
propostas pelo projeto de lei em apreço.
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No art. 80 da emenda, propõe-se a substituição, na tabela de

estrutura da carreira de Ajudante em Transporte e Obras Públicas, do
termo "Elementar" por "4 série do Ensino Fundamental", objetivando
uma maior homogeneidade e perfeição terminológicas.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA N° AO PROJETO DE LEI N° 1.345/2003

Art. 1°- O art. 1° do Projeto de Lei n° 1.345/2003 fica acrescido do
seguinte § 20 e seu parágrafo único passa a ter a redação que se
segue:

"Art. 1° - ..................
§ 1° - As carreiras de que trata este artigo ficam estruturadas na

forma do Anexo 1.
§ 2° - O quantitativo de cargos das carreiras de que trata o art. 10 é

resultante do quantitativo de cargos de provimento efetivo
transformado por esta Lei."

Ali. 20 - O ali. 30 do Projeto de Lei n° 1.345/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Ali. 30 - Para os efeitos desta Lei considera-se:
- Grupo de Atividades: conjunto de carreiras agrupadas segundo

sua área de atuação;
II - Quadro de Pessoal: conjunto de cargos de provimento efetivo e

de provimento em comissão de cada órgão ou entidade;
III - Plano de Carreira: conjunto de normas que disciplinam o

ingresso e o desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo em uma determinada carreira e definem sua
estrutura;

IV - Carreira: conjunto de cargos agrupados segundo sua natureza e
complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em
função das responsabilidades e atribuições da carreira;

V - Nível - posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus,
apresentando os mesmos requisitos de capacitação, mesma natureza,
complexidade, atribuições e responsabilidades, cuja mudança
depende de promoção;

VI - Grau: posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira, cuja mudança depende de
progressão;
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VII - Cargo Público de Carreira: unidade de ocupação funcional

do quadro de pessoal preenchido por servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar.

Parágrafo único - Integram o Grupo de Atividades de Transportes e
Obras Públicas o órgão e as entidades que a seguir enumerados:

- Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP;
II - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais - DER;
III - Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais -

DEOP."
Art. 3° - O art. 5 1 do Projeto de Lei n° 1.345/2003 passa a ter a

seguinte redação:
"Art. 50 - A lotação e a mudança de lotação dos cargos de

provimento efetivo destas carreiras no órgão e nas entidades do
Poder Executivo enumerados no art.40 serão estabelecidas em
decreto, após anuência do órgão ou da entidade interessada, bem
como a apreciação e aprovação da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, observado o interesse da administração.

§ 1° - Nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgãos ou
entidades, a relotação será estabelecida em decreto e dependerá da
apreciação e aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão.

§ 2° - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores somente será possível entre os órgãos e entidades que
possuírem cargos de provimento efetivo integrantes da mesma
carreira."

Art. 4° - O art. 8° do Projeto de Lei n° 1.345/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 81 - A carga-horária de trabalho dos servidores que, após a
publicação desta Lei, ingressarem em cargos das carreiras de que
trata o art. 1° será de quarenta horas semanais.

§ 1 0 - Fica mantida a jornada de trabalho dos servidores que, na
data de publicação desta Lei, forem ocupantes de cargos de
provimento efetivo transformados em cargos de provimento efetivo
das carreiras de que trata o art. 1°.
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§ 2° - Aplica-se o disposto no §1 0 aos servidores que, na data de

publicação desta Lei, forem detentores de função pública.
§ 3°- A jornada de trabalho de que trata o §1° corresponde a:

- trinta horas semanais para os servidores da Secretaria de Estado
de Transportes e Obras Públicas - SETOP;

II - trinta ou quarenta horas semanais para os servidores do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER, conforme a situação de cada servidor na data de publicação
desta Lei;

III - trinta ou quarenta horas semanais para os servidores do
Departamento de Estadual de Obras Públicas - DEOP, conforme a
situação de cada servidor na data de publicação desta Lei."

Art. 50 - O art. 23 do Projeto de Lei n° 1.345/2003 fica acrescido do
seguinte parágrafo único:

"Parágrafo único - As carreiras de que trata esta lei deverão conter
tabelas de vencimento básico diferenciadas de forma a contemplar as
jornadas estabelecidas no ar180."

Art. 60 - O inciso VI do art.27 do Projeto de Lei n° 1.345/2003 passa
a ter seguinte redação:

"Art. 27 -
VI - A opção por não ser enquadrado na estrutura das carreiras

instituídas por esta lei não interferirá no direito do servidor que
ingressou no serviço público até 16 de julho de 2003 de optar por
substituir as vantagens por tempo de serviço que venha a ter direito
pelo sistema de adicional de desempenho, nos termos do art. 1 15 do
Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado acrescido
pelaEC n° 57, de 15 de julho de 2003;

Art. 70 - O art. 29 do Projeto de Lei n° 1.345/2003 passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 29 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
de carreira do Grupo de Atividades de Transportes e Obras Públicas,
com jornada equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração,
incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de carreira instituída por esta lei, poderá
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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 Transitórias da Constituição do
Estado."

Art. 80 - A tabela de estrutura referente à carreira de Ajudante em
Transportes e Obras Públicas, constante Anexo 1 do Projeto de Lei n°
1.345/2003 fica substituída pela seguinte tabela:

Carreira de Ajudante em Transportes e Obras Públicas
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas/semana
* - O Quadro da Emenda n ° 1.345/2003 foi publicado na edição do

"Diário do Legislativo" de 4.6.2004.
- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.345/2003.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 23412004*
Belo Horizonte, 1° de junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei Complementar n°
49, publicado no "Minas Gerais" em 31 de dezembro de 2003, que
institui e estrutura a carreira da Advocacia Pública do Estado e a
carreira de Advogado Autárquico.

O art. 1° da emenda prevê a instituição da carreira da Advocacia
Pública do Estado de Minas Gerais, a ser composta por quatrocentos
e sessenta e cinco cargos de provimento efetivo de Procurador do
Estado, distribuídos nos níveis da carreira em consideração. Para
tanto, foi proposta a alteração do art. 1° do projeto e seus respectivos
parágrafos, possibilitando-se, ainda, que o quantitativo de cargos de
Procurador do Estado, assim como sua distribuição nos níveis da
carreira, possam ser alterados por meio de lei ordinária. Em função
dessa alteração do quantitativo da carreira da Advocacia Pública do
Estado, o art. 25 da emenda propõe a substituição da tabela 1.1
constante do Anexo 1 do projeto. Foi acrescentado § 4 0 ao ad. 1° do
projeto, objetivando demonstrar os critérios considerados para a
obtenção do quantitativo total de cargos da carreira da Advocacia
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Pública do Estado, o que contribui para a clareza do texto legal.

O mesmo foi realizado com a carreira de Advogado Autárquico
mediante a inserção de § 3 0 no art. 36 do projeto, constante no art. 17
da presente emenda.

O art. 20 da emenda propõe a alteração dos incisos VII e XIII do art.
2 0 do projeto, proporcionando a adequada abrangência a certas
atribuições dos ocupantes de cargos da carreira da Advocacia Pública
do Estado.

No art. 30 da emenda, foram realizadas alterações nos conceitos
utilizados na elaboração do plano de carreiras (art. 3 0 do projeto),
principalmente no que toca à inserção do conceito de "Grupo de
Atividades" e à mudança na definição de "Quadro de Pessoal". O art.
3° da emenda especifica os integrantes do Grupo de Atividades
Jurídicas e propõe ainda alteração da redação do art. 4 0 do referido
projeto de lei.

O art. 40 da emenda acrescenta o § 3 0 ao art. 50 do projeto,
objetivando-se proibir a mudança de lotação de cargos de provimento
efetivo da carreira da Advocacia Pública do Estado, bem como a
transferência de seus ocupantes para os demais órgãos e entidades
da administração pública estadual. Dispositivo análogo estabelece
idêntica regra para a carreira de Advogado Autárquico (art. 39, § 2° do
projeto, constante no art. 19 da emenda).

No ad. 50 da emenda, propõe-se que a parte final do °caput" do art.
60 do projeto seja transferida para o respectivo § 1° do dispositivo e a
expressão "caput" foi suprimida da redação § 2° do referido artigo.
Com isso, a vedação do exercício da advocacia pelo Procurador do
Estado fora de suas atribuições institucionais, bem como de outras
atividades remuneradas, concentrou-se em um parágrafo apenas,
conferindo-se maior clareza e qualidade técnica ao texto legal. No que
toca às exceções ao disposto no § 1° do citado art. 60, acrescentou-
se, expressamente, a possibilidade do exercício do magistério pelo
Procurador do Estado, seja na esfera pública, seja na privada,
observada sempre a compatibilidade de horários. O art. 35 do projeto
foi adaptado as modificações acima descritas por meio da menção
expressa ao § 1 0 do art. 60 da proposta.

O § 20 do art. 9° do projeto teve sua redação alterada pelo art. 6 0 da
emenda para que a prerrogativa do Advogado Geral do Estado de
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propor a realização de concurso público seja compatibilizada com a
necessidade de aprovação prévia do órgão estadual competente.

O art. 70 da emenda propõe alteração dos títulos do Capítulo 1 do
Título 1, da Seção II do Capítulo 1 do Título 1, bem como do Capítulo IV
do PLC n°49.

No art. 80 da emenda propõe-se a supressão dos § 2° e 3° do art. 15
do Projeto, visto que foi uma solicitação da Advocacia Geral do Estado
que não houvesse previsão da promoção por escolaridade adicional.

Ainda no que toca à carreira da Advocacia Pública do Estado, o ar[.
9° da emenda acrescenta um parágrafo único ao art. 19 do projeto,
objetivando estabelecer critérios de desempate para a promoção por
merecimento do Procurador do Estado.

A redação do parágrafo único do art. 20 foi alterada pelo art. 10 da
emenda, no intuito de clarear o texto publicado, bem como conferir
maior coerência entre o disposto no "caput' do dispositivo em questão
e o respectivo parágrafo único, mantendo-se, entretanto, a idéia
central anteriormente veiculada.

O art. 12 da emenda propõe a supressão da parte final do inciso II
do art. 25 do Projeto de Lei Complementar n° 49/2003, a qual confere
direito a pode de arma pelo Procurador do Estado, em razão da
incompatibilidade da norma com o disposto na Lei Nacional n° 10.826,
de 22 dezembro de 2003.

O inciso VI do art. 27 da proposta foi retirado pelo art. 13 da emenda
por conter vedação ao Procurador do Estado já prevista no inciso III
do mesmo dispositivo.

Conforme se depreende da análise do projeto de lei complementar
em consideração, os cargos da carreira proposta de Advogado
Autárquico são resultantes da transformação de cargos de Advogado
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
- IPSEMG. Constatou-se que o número de cargos providos de
Advogado da referida autarquia é maior do que o considerado no
momento inicial de feitura do Projeto de Lei Complementar n° 4912003.
Dessa forma, o ad. 17 da emenda propõe o aumento do quantitativo
constante no art. 36 do projeto de vinte e três para quarenta e um
cargos do provimento efetivo da carreira proposta de Advogado
Autárquico, o art. 25 da emenda propõe a substituição da Tabela 1.2
constante no Anexo 1 do projeto.
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Como conseqüência, propõe-se ainda no art. 17 da emenda, não

mais extinguir cargos de provimento efetivo de Advogado do IPSEMO,
constantes no art. 49 do projeto, no intuito de se obter os quarenta e
um cargos necessários à carreira de Advogado Autárquico.

O art. 18 da emenda propõe a supressão do art. 38, haja vista esses
conceitos já estarem sendo tratados no art. 3 0 do projeto.

Ressalte-se que os dispositivos referentes à extinção e
transformação dos cargos da carreira de Advogado Autárquico foram
deslocados em benefício da qualidade técnica do texto da proposta.
Também o dispositivo que trata da jornada de trabalho de Advogado
Autárquico teve sua posição alterada sob a mesma justificativa.

A redação dos arts. 23 e 30 foi alterada respectivamente pelo art. 11
e art. 14 da emenda, conferindo-se maior clareza aos dispositivos que,
respectivamente, tratam das garantias do Procurador do Estado
contra a demissão arbitrária e da transformação dos cargos que
integrarão a carreira proposta da Advocacia Pública do Estado. Neste
último caso, procurou-se demonstrar de forma detalhada a
correspondência entre as atuais classes de cargos de Procurador do
Estado e os níveis da carreira proposta pelo projeto de lei em questão,
assim como a criação do Nível IV da carreira, o qual não possui
equivalente na estrutura atual. Acrescente-se a isso a menção
expressa, no art. 30, à criação de noventa cargos de Procurador do
Estado, o que, conforme já demonstrado, provocou a alteração do
quantitativo estabelecido no art. 1°.

O art. 16 da emenda propõe alterações no art. 33 do projeto, que
visam tornar expresso que a concessão da vantagem pessoal
estabelecida no mencionado dispositivo exige, além da observância
das demais condições estabelecidas, a equivalência entre as jornadas
de trabalho do cargo de provimento efetivo de origem e do cargo
integrante das carreiras propostas pelo projeto de lei em apreço.

No art. 19 da emenda, propõe-se a alteração do art. 39 e a inserção
de dois parágrafos ao referido dispositivo. O termo "vinculados"
constante no "caput" do art. 39 do projeto foi substituído pelo termo
"lotados" por ser este o mais adequado ao conteúdo do dispositivo, O
§ 30 acrescido define o grupo de atividades de que faz parte a carreira
de Advogado Autárquico.

0 art. 20 da emenda propõe a inserção de um artigo relacionado
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com a designação do Advogado Autárquico para o exercício de
suas atribuições nas autarquias e fundações estaduais, bem como de
dispositivo que trata da jornada de trabalho dos cargos em questão,
logo após o art. 39 do projeto original. O deslocamento do dispositivo
que regulamenta a carga horária laboral (do art. 55 para o Capítulo 1
do Título II que trata do desenvolvimento na carreira) objetiva conferir
melhor organização lógica ao projeto. Ainda no que toca a referida
jornada de trabalhado, foi ela modificada para trinta horas semanais,
objetivando-se a manutenção da atual carga horária laboral dos
ocupantes de cargo de provimento efetivo de Advogado do IPSEMO,
os quais serão os futuros Advogados Autárquicos, em conformidade
com as diretrizes estabelecidas para a instituição e estruturação dos
planos de carreira do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.

No art. 21 da emenda, propõe-se a supressão da parte final do art.
44, uma vez que não haverá novos ingressos na carreira de Advogado
Autárquico em qualquer de seus níveis. O restante do dispositivo foi
mantido porque, apesar da vedação a novos ingressos, existem,
atualmente, servidores em estágio probatório, ocupantes dos cargos
de Advogado do IPSEMG que, conforme já mencionado, integrarão a
carreira proposta de Advogado Autárquico, a eles se aplicando a
norma em consideração.

Com o objetivo do fornecer maior coerência ao texto legal, os arts.
31 e 32 foram suprimidos pelo art. 15 da emenda e transferidos para
as Disposições Finais da proposta, já que concernem a ambas as
carreiras tratadas no projeto. Nesse sentido, o art. 22 da emenda
propõe a inserção de um artigo referente às tabelas, logo após o
Titulo III do projeto de lei, e o art. 23 da emenda sugere a inserção de
um artigo referente ao enquadramento dos inativos logo após o art. 54
do projeto original. O art. 23 da emenda propõe ainda a inserção de
um artigo referente à ocupação de cargos de provimento em comissão
de recrutamento limitado pelo Procurador do Estado, e visa
proporcionar um instrumento para a adequação das atividades das
Procuradorias das autarquias e fundações estaduais às diretrizes
estabelecidas pelo Advogado Geral do Estado.

O art. 24 da emenda propõe a inserção de um artigo logo após o art.
57 e tem por escopo a revogação de dispositivos das Leis das Leis
Complementares n°s 30 e 35, de 11 de agosto de 1993 e 30 de

MIR



277
dezembro de 1994, •respectivamente, contribuindo para uma
melhor sistematização da legislação estadual.

Por fim, em decorrência das alterações acima relatadas, devem-se
realizar a renumeração dos artigos e a revisão das remissões a eles
referentes.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°49/2003

Art. 1° - Dê-se ao art. 1° do Projeto de Lei Complementar n° 49 a
seguinte redação:

"Art. 1° - Fica instituída a carreira da Advocacia Pública do Estado,
composta por quatrocentos e sessenta e cinco cargos de provimento
efetivo de Procurador do Estado.

§ 1° - A carreira de que trata o "caput" fica estruturada na forma do
Anexo 1.

§ 20 - A distribuição do quantitativo de cargos de que trata o "caput"
deste artigo nos níveis da carreira deverá observar a seguinte
proporção:

-215 cargos no nível 1 da carreira;
II - 110 cargos no nível II da carreira;
III - 90 cargos no nível III da carreira;
IV - 50 cargos no nível IV da carreira.
§ 30 - A alteração do quantitativo de cargos de provimento efetivo de

que trata o "caput", bem como sua distribuição nos níveis da carreira,
poderá ser realizada por meio de lei ordinária.

§ 40 - O quantitativo de cargos da carreira da Advocacia Pública do
Estado é resultante da soma dos cargos de provimento efetivo
transformados e criados por esta lei."

Art. 20 - Os incisos VII e XIII do art.2 0 do Projeto de Lei
Complementar n° 49 ficam substituídos pelos seguintes:

"Art. 20 - ........................................................
VII - exercer o controle de legalidade do lançamento, inscrever e

cobrar a dívida ativa do Estado, de suas autarquias e fundações;

XIII - desempenhar outras atribuições expressamente cometidas por
lei, pelo Advogado-Geral do Estado ou pelo Governador do Estado."

Art. 30 - Os arts.30 e 4° do PLC n° 49 passam a ter a seguinte
redação:
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"Art. 30 - Para os efeitos desta lei consideram-se:

- Grupo de Atividades: conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

- Quadro de Pessoal: conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de cada órgão ou entidade;

III - Plano de Carreira: conjunto de normas que disciplinam o
ingresso e o desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo em uma determinada carreira e definem sua
estrutura;

IV - Carreira: conjunto de cargos agrupados segundo sua natureza e
complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em
função das responsabilidades e atribuições da carreira;

V - Nível: posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus,
apresentando os mesmos requisitos de capacitação, mesma natureza,
complexidade, atribuições e responsabilidades, cuja mudança
depende de promoção;

VI - Grau: posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira, cuja mudança depende de
progressão;

VII - Cargo Público de Carreira: unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal preenchido por servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar.

Parágrafo único - Integram o Grupo de Atividades de Jurídicas a
Advocacia-Geral do Estado e as Procuradorias das autarquias e
fundações estaduais."

Art. 40 - A carreira da Advocacia Pública do Estado integra o Grupo
de Atividades Jurídicas, pertencente ao Quadro de Pessoal da
Advocacia-Geral do Estado."

Art. 40 - Dê-se ao § 20 do art. 50 a seguinte redação e acrescente-se
o seguinte § 30:

'Art. 50 - ............................................
§ 20 - Poderá haver cessão de servidor público ocupante de cargo

de provimento efetivo da carreira da Advocacia Pública do Estado
para unidades administrativas distintas das que se refere o "caput'

rÀ



279
apenas para exercício de cargo de provimento em comissão ou
função gratificada.

§ 3° - E vedada a mudança de lotação de cargos de provimento
efetivo da carreira da Advocacia Pública do Estado, bem como a
transferência de seus ocupantes para os demais órgãos e entidades
da administração pública estadual."

Art. 50 - Substituam-se o art. 60 do PLC n° 49 e o art. 35 pelos
seguintes:

"Ali 60 - Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo
da carreira da Advocacia Pública do Estado cumprirão jornada de
quarenta, horas semanais de trabalho.

§ 1° - E vedado ao servidor a que se refere o "caput" o exercício da
advocacia fora de suas atribuições institucionais, bem como de
qualquer outra atividade remunerada, exceto a de magistério e as
hipóteses de acumulações constitucionais, observada, em qualquer
caso, a compatibilidade de horários.

§ 20 - O disposto no § 1° não se aplica aos ocupantes do cargo de
Procurador do Estado nomeados até a data de 30 de dezembro de
2003.

Art. 35 - Fica assegurado aos ocupantes de cargo de provimento
efetivo integrante da carreira da Advocacia Pública do Estado
nomeados até a data de 30 de dezembro de 2003 o exercício da
advocacia fora de suas atribuições institucionais, não se lhes
aplicando as vedações de que trata o § l°do art. 60."

Art. 60 - O § 20 do ali. 90 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 90 - ................................................
§ 2° - O concurso será realizado por iniciativa do Advogado-Geral do

Estado, quando reclamar a necessidade da instituição e após a
aprovação prévia do órgão estadual competente."

Ali. 70 - Os títulos do Capítulo 1 do Titulo 1, da Seção II do Capítulo 1
do Título 1, bem como do Capítulo IV do PLC n° 49, passam a ser,
respectivamente, os seguintes:

'Título 1
Capítulo 1

Da Carreira da Advocacia Pública do Estado"
"Seção II

Do Desenvolvimento na Carreira da Advocacia Pública do Estado"
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Capítulo IV

Da Implantação e Administração
Da Carreira da Advocacia Pública do Estado"

Art. 80 - Suprimam-se os § 20 e 30 do Art. 15 renumerando o § 1°.
Art. 9°-Acrescente-se ao art. 190 seguinte parágrafo único:
"Art. 19- ............................................
Parágrafo único - Após a apuração dos requisitos para a promoção

por merecimento do Procurador do Estado, verificado o empate entre
dois ou mais interessados, serão utilizados os critérios de desempate
previstos no § 71 do ad. 21."

Art. 10 - Dê-se ao parágrafo único do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20- ............................................
Parágrafo único - O afastamento do Procurador do Estado do efetivo

exercício das atribuições de seu cargo sem a autorização do Conselho
da Advocacia-Geral do Estado ensejará a suspensão do período
aquisitivo para fins de promoção, contando-se, para tanto, o período
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual."

Art. 11 - O art. 23 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 23 - O Procurador do Estado, após o disposto no ad.12,

somente poderá ser demitido em virtude de sentença judicial
transitada em julgado ou em razão de processo administrativo em que
lhe seja assegurada ampla defesa ou em decorrência de resultados
insatisfatórios obtidos em procedimento de avaliação periódica de
desempenho individual, observado, no que couber, o disposto no art.
249 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, bem como o estabelecido
pela Lei Complementar n° 71, de 30 de julho de 2003 e sua respectiva
regulamentação."

Art. 12- Substitua-se o inciso 11 do art. 25 pelo seguinte:
"Art. 25- ..........................................
II - possuir carteira de identidade funcional, conforme modelo

aprovado pelo Advogado-Geral do Estado;"
Ad.13 - Suprima-se o inciso VI do ad. 27, renumerando-se o inciso

VII para VI.
Art. 14 - Substitua-se o art. 30 pelo seguinte:
"ALI. 30 - Os atuais cargos públicos de provimento efetivo de

Procurador do Estado de V Classe, Procurador do Estado de 2°
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Classe, Procurador do Estado de Classe Especial ficam
transformados, respectivamente, nos cargos públicos de provimento
efetivo de Procurador do Estado Nível 1, Procurador do Estado Nível II
e Procurador do Estado Nível III, na forma da correlação estabelecida
no Anexo II.

§ 1 0 - Fica criado o nível IV da carreira da Advocacia Pública do
Estado, composto por cargos de provimento efetivo de Procurador do
Estado Nível IV.

§ 20 - Ficam criados no Anexo 1 noventa cargos de provimento
efetivo de Procurador do Estado, distribuídos nos níveis da carreira de
Advocacia Pública do Estado na forma estabelecida no § 20 do art. 1°.,,

Art. 15- Suprimam-se os arts. 31 e 32, renumerando-se os demais.
Art. 16 - Dê-se ao art. 33 a seguinte redação, acrescentando-se o

seguinte parágrafo único:
"Art. 33 - 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 da Advocacia Pública do Estado, com jornada equivalente
à do cargo de origem, cuja remuneração, incluídos adicionais,
gratificações e vantagens pessoais, for superior à remuneração do
cargo de 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 Transitórias da Constituição do
Estado."

Art. 17 - Substitua-se o art. 36 pelo seguinte:
"Art. 36 - Fica instituída a carreira de Advogado Autárquico,

composta por quarenta e um cargos de provimento efetivo de
Advogado Autárquico.

§ 1° - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais - JUCEMG três cargos de provimento efetivo
de Procurador, nos termos do inciso XIII do art. 90 da Constituição do
Estado de Minas Gerais.

§ 2° - Os cargos de provimento efetivo remanescentes de Advogado,
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constantes no Anexo a que se refere o art. 1° da Lei n° 14.690, de
30 de julho de 2003, ficam transformados nos cargos de provimento
efetivo de Advogado Autárquico na forma da correlação estabelecida
no Anexo II.

§ 30 - O quantitativo de cargos da carreira de Advogado Autárquico é
resultante do quantitativo de cargos de provimento efetivo
transformado por esta lei."

Art. 18 - Suprima-se o art. 38, renumerando-se os demais.
Art. 19 - O art. 39 passa a ter a seguinte redação e fica acrescido

dos seguintes % 2 0 e 30:
"Art. 39 - Os cargos de provimento efetivo integrantes da carreira de

Advogado Autárquico ficam lotados na Advocacia-Geral do Estado, e
o seu exercício dar-se-á nas Procuradorias das autarquias e
fundações estaduais.

§ 1 0 - A definição do exercício de que trata o "caput" será
estabelecida por ato do Advogado-Geral do Estado.

§ 2° - E vedada a mudança de lotação de cargos de provimento
efetivo da carreira de Advogado Autárquico, bem como a transferência
de seus ocupantes para os demais órgãos e entidades da
administração pública estadual.

§ 30 - A carreira de Advogado Autárquico integra o Grupo de
Atividades Jurídicas, pertencente ao Quadro de Pessoal da
Advocacia-Geral do Estado."

Art. 20 - Insira-se após o art. 39 os seguintes artigos renumerando-
se os demais:

"Art. .... - O Advogado Autárquico poderá ser designado pelo
Advogado Geral do Estado para exercer suas atribuições em qualquer
autarquia ou fundação do Estado de Minas Gerais.

Art. .... - Os ocupantes de cargo de provimento efetivo integrante da
carreira de Advogado Autárquico cumprirão jornada de trinta horas
semanais."

Art. 21 - Dê-se ao 44 a seguinte redação:
"Art. 44 - A contagem do prazo para fins de progressão ou promoção

do Advogado Autárquico terá início após conclusão e aprovação do
estágio probatório, findo o qual, o servidor será posicionado no
segundo grau do nível inicial da respectiva carreira."

Art. 22 - Suprimam-se os arts. 49 e 50 e acrescente-se, antes do art.
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51 (no Título III), o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

"Art. .... - As tabelas de vencimento básico das carreiras de que trata
esta lei deverão ser estabelecidas e aprovadas em lei ordinária,
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 nos arts. 60 e 55."

Art. 23 - Acrescentem-se, após o art. 54, os seguintes artigos,
renumerando-se os demais:

"Art. .... - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das novas
carreiras na forma da correlação constante do Anexo II apenas para
fins de percepção do vencimento básico correspondente ao nível e
grau que for posicionado, assegurando-se as regras de
posicionamento estabelecidas aos servidores destas carreiras,
levando-se em consideração para tal fim o cargo ou função em que se
deu a aposentadoria, aplicando-se esse artigo, no que couber, aos
pensionistas.

Art. .... - Os cargos de provimento em comissão de recrutamento
limitado lotados nas Procuradorias das autarquias e fundações
estaduais poderão ser ocupados por Procurador do Estado, indicado
pelo Advogado-Geral do Estado, mediante nomeação do Governador
do Estado."

Art. 24 - Acrescente-se, após o art. 57, o seguinte artigo:
"Ad. .... - Ficam revogados:

- os arts. 90 e 10 da Lei Complementar n° 30 de 11 de agosto de
1993;

II - os arts. 57 a 69 da Lei Complementar n° 30 de 11 de agosto de
1993; e

III - os arts. 12 a 14 da Lei Complementar n°35, de 30 de dezembro
de 1994."

Art. 25 - Substituam-se as tabelas do Anexo 1 pelas seguintes:
1.1 - Estrutura da Carreira da Advocacia Pública do Estado
Jornada de trabalho: 40 horas/semana
* - Os Quadros do Capítulo IV foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 4.6.2004.
- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 49/2003.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 235/2004*
Belo Horizonte, 1 0 de junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, proposta de emenda ao Projeto de Lei n°
1.339, publicado no "Minas Gerais" em 31 de dezembro de 2003, que
institui e estrutura as Carreiras de Educação Superior do Estado de
Minas Gerais, pertencentes aos Quadros de Pessoal da Universidade
do Estado de Minas Gerais - UEMG - e da Universidade Estadual de
Montes Claros - UNIMONTES.

No art. 1 0 da emenda, propõe-se a inserção de um parágrafo 4° no
art. 10 do PL n° 1.339, de 2003, visando a evitar interpretação dúbia
acerca do quantitativo de cargos expresso nos incisos 1 a VII do
referido artigo.

Face à constatação da necessidade de inserir no PL n° 1.339, de
2003, o conceito de Grupo de Atividades, bem como a composição do
Grupo de Atividades de Educação Superior, a presente emenda
propõe alterações na redação do art. 20 .

O art. 30 da emenda propõe o acréscimo da expressão "do Estado
de Minas Gerais", após a denominação apresentada no art. 3 1 do Pi-
no 1.339, de 2003, identificando de forma mais precisa as Carreiras de
Educação Superior a que se refere o projeto de lei.

Visando a determinar critérios para lotação e mudança de lotação de
cargos, bem como a explicitar a vedação de transferência de
servidores entre órgãos e entidades que não possuam cargos de
provimento efetivo integrantes da mesma carreira, propõe-se, no ali.
40 da emenda, uma alteração no "caput" do art. 5 0 do PL n° 1.339, de
2003, bem como o acréscimo de dois parágrafos a este mesmo
dispositivo.

O ali. 50 da emenda resulta de diretriz constante no § 5 0 do ali. 80
do Decreto n° 43.576, de 2003, que determina a instituição das novas
carreiras do Poder Executivo com a manutenção da atual carga
horária dos servidores, razão pela qual se propôs a inserção do § 10

no ali. 81 do PL n° 1.339, de 2003. O § 2° do referido artigo tem o
objetivo de contemplar a jornada de trabalho prevista para os
detentores de função pública. A inserção do § 3 0 decorre da
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necessidade de instituir tabelas de vencimento diferenciadas,
conforme a jornada de trabalho estabelecida para cada carreira.
Propõe-se, ainda, a inserção dos parágrafos 4 0 e 50 no art. 80 do Pi- n°
1.339, de 2003, em atendimento .a demandas apresentadas pela
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O § 40
visa a assegurar a autonomia dos conselhos universitários da UEMG
e da UNIMONTES para regulamentar as normas de concessão do
regime de dedicação exclusiva dos ocupantes de cargos de Professor
de Ensino Superior e Professor Titular de Ensino Superior. o § 5°
decorre da necessidade de fixar uma carga horária mínima de
atividades de docência para os servidores ocupantes de cargos de
provimento efetivo das carreiras de Professor de Ensino Superior e
Professor Titular de Ensino Superior.

No art. 60 da emenda, propõe-se a inserção de um parágrafo 3° no
art. 11 do Pi- n° 1.339, de 2003, bem como o acréscimo de um
parágrafo 20 ao art. 18, em virtude de solicitação da UEMG, com o
objetivo de permitir que as atividades de formação e aperfeiçoamento
dos professores universitários possam ser desenvolvidas em parceria
com outras instituições, além da Escola de Governo da Fundação
João Pinheiro.

A inserção de um parágrafo único no art. 14 do Pi- n° 1.339, de
2003, proposta no art. 70 da emenda, decorre da necessidade de
condicionar o desenvolvimento do servidor na carreira, através de
promoção ou progressão, à comprovação de que o mesmo possui a
escolaridade exigida pelo nível em que estiver posicionado na
respectiva carreira.

A alteração proposta no artigo 80 da emenda visa a corrigir erro de
remissão, constante do parágrafo 20 do art. 27 do Projeto de Lei n°
1.339, de 2003.

Propõe-se, através do art. 9 0 da emenda, a alteração do art. 30 e do
inciso VI do art. 28 do PI- n° 1.339/2003, visando a dar maior clareza à
redação dos dispositivos supracitados.

O art. 10 da emenda decorre de alterações nas estruturas das
carreiras de Professor de Ensino Superior e de Auxiliar Administrativo
Universitário, atendendo a uma solicitação apresentada pela
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

No art. 11 da emenda, propõe-se a alteração das tabelas 11-1 e 11-5
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do Anexo II, objetivando o ajuste das mesmas às mudanças nas
estruturas das carreiras e dos requisitos de escolaridade exigidos para
cada nível. A substituição da tabela 11-5 visa, ainda, a corrigir a lotação
da classe de Motorista e excluir uma das linhas que mencionam a
classe de Agente Universitário da Saúde, erroneamente citada duas
vezes na versão original do Projeto de Lei n° 1.339, de 2003.

Propõe-se, ainda, a alteração do Anexo III do Projeto de Lei n°
1.339, de 2003, visando à correção do quantitativo de funções
públicas e de cargos resultantes de efetivação pela Emenda n° 49, de
2001, referente às carreiras de Professor de Ensino Superior e de
Analista Universitário.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.339/2003

Art. 1° - Fica acrescido ao art. 1° do Pi-n° 1.339, de 2003, um
parágrafo 4° com a seguinte redação:

"Art. 1°- .................................................
§ 40 - O quantitativo de cargos das carreiras de que tratam os incisos

1 a VII é resultante da soma dos cargos de provimento efetivo
transformados e criados por esta lei.".

Art. 20 - O art. 20 passa a ter a seguinte redação:
"Ad. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- Grupo de Atividades: conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

II - Quadro de Pessoal: conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de cada órgão ou entidade;

III - Plano de Carreira: conjunto de normas que disciplinam o
ingresso e o desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo em uma determinada carreira e define sua
estrutura;

IV - Carreira: conjunto de cargos agrupados segundo sua natureza e
complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em
função do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira;

V - Nível: posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus,
apresentando os mesmos requisitos de capacitação, mesma natureza,
complexidade, atribuições e responsabilidades, cuja mudança
depende de promoção;
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VI - Grau: posição do servidor no escalonamento horizontal no

mesmo nível de determinada carreira, cuja mudança depende de
progressão;

VII - Cargo Público de Carreira: unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal preenchido por servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar.

Parágrafo único - Integram o Grupo de Atividades de Educação
Superior a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e a
Universidade Estadual de Montes Claros —UNIMONTES.".

Art. 30 - O "caput" do art. 3 0 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 30 - O Plano de Carreiras de Educação Superior do Estado de

Minas Gerais tem por objetivo o desenvolvimento da ação acadêmica
no campo do ensino, da pesquisa e da extensão e a eficácia
administrativa, visando à qualidade da ação exercida e à valorização
pessoal e profissional do servidor, mediante:".

Art. 40 - O art. 50 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 50 - A lotação e a mudança de lotação dos cargos de

provimento efetivo destas carreiras nas entidades do Poder Executivo
enumeradas no art. 4 0 serão estabelecidas em decreto, após anuência
da entidade interessada bem como a apreciação e aprovação da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, observado o
interesse da administração.

§ 1° - Nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgãos ou
entidades, a mudança de lotação será estabelecida em decreto e
dependerá da apreciação e aprovação da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão.

§ 2° - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores somente será possível entre os órgãos e entidades que
possuírem cargos de provimento efetivo integrantes da mesma
carreira.".

Art. 50 - O art. 80 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 80 - A carga horária de trabalho dos servidores que ingressarem

em cargos de provimento efetivo integrantes das carreiras de que trata
esta lei corresponderá a:

- trinta horas semanais de trabalho para os ocupantes de cargos de
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provimento efetivo das carreiras de Analista Universitário, Analista
Universitário da Saúde, Técnico Universitário, Técnico Universitário da
Saúde e Auxiliar Administrativo Universitário lotados na Universidade
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -;

II - quarenta horas semanais de trabalho para os ocupantes de
cargos de provimento efetivo das carreiras de Analista Universitário,
Técnico Universitário e Auxiliar Administrativo Universitário lotados na
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -;

III - vinte horas semanais de trabalho para os ocupantes de cargos
de provimento efetivo das carreiras de Professor de Ensino Superior e
Professor Titular de Ensino Superior;

IV - quarenta horas semanais de trabalho para os ocupantes de
cargos de provimento efetivo das carreiras de Professor de Ensino
Superior e Professor Titular de Ensino Superior em regime de trabalho
de tempo integral, com ou sem dedicação exclusiva, mediante
concessão.

§ 1° - Fica mantida a jornada de trabalho dos servidores que, na
data de publicação desta lei, forem ocupantes de cargos de
provimento efetivo transformados em cargos de provimento efetivo
das carreiras de que trata o art. 1°.

§ 20 - Aplica-se o disposto no § 1° aos servidores que, na data de
publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 30 - As carreiras de que trata esta lei deverão conter tabelas de
vencimento básico diferenciadas de forma a contemplar as jornadas
estabelecidas neste artigo.

§ 40 - As normas para a concessão do regime de trabalho previsto
no inciso IV serão regulamentadas pelo Conselho Universitário de
cada Universidade, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão.

§ 50 - As cargas horárias de trabalho a que se referem os incisos III
e IV compreenderão, no mínimo, oito horas semanais destinadas à
docência.".

Art. 60 - Ficam acrescidos um parágrafo 3 0 ao art. 11 e um parágrafo
20 ao art. 18, com a seguinte redação:

"Art. 11 - .................................................
§ 30 - O curso de formação técnico-profissional para fins de ingresso

nas carreiras de Professor de Ensino Superior e de Professor Titular
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de Ensino Superior poderá ser desenvolvido em parceria com a
Escola de Governo da Fundação João Pinheiro ou com outras
instituições indicadas pelas Universidades Estaduais, bem como pela
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -
SECTES.

Art. 18- ..................................................
§ 1° - As atividades a que se refere o inciso 1 serão desenvolvidas

em parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.
§ 2° - Para fins de promoção nas carreiras de Professor de Ensino

Superior e de Professor Titular de Ensino Superior, as atividades a
que se refere o inciso 1 poderão ser desenvolvidas em parceria com a
Escola de Governo da Fundação João Pinheiro ou com outras
instituições indicadas pelas Universidades Estaduais, bem como pela
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -
SECTES.".

Art. 7° - Fica acrescido ao art. 14 do Pi- n° 1.339, de 2003, um
parágrafo único com a seguinte redação:

"Art. 14- .................................................
Parágrafo único - O servidor somente poderá desenvolver na

carreira, por meio de progressão ou promoção, se comprovar os
requisitos necessários para tanto, bem como se possuir o nível de
escolaridade exigido pelo nível em que estiver posicionado na
respectiva carreira.

Art. 80 - O parágrafo 20 do art. 27 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 27 - ..................................................
§ 2° - Aplicam-se ao servidor a que se refere o "caput" as regras de

enquadramento e posicionamento de que tratam os arts. 23 e 25.".
Art. 90 - O inciso VI do art. 28 e o art. 30 do Pi-n° 1.339, de 2003,

passam a ter a seguinte redação:
"Art. 28 - ..................................................
VI - a opção por não ser enquadrado na estrutura das carreiras

instituídas por esta lei não interferirá no direito do servidor que
ingressou no serviço público até 16 de julho de 2003 de optar por
substituir as vantagens por tempo de serviço que venha a ter direito
pelo sistema de adicional de desempenho, nos termos do art. 115 do
Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado, acrescido
pela EC n° 57, de 15 de julho de 2003;
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Art. 30 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
de carreira do Grupo de Atividades de Educação Superior, com
jornada equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração,
incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de carreira instituída por 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 Transitórias da Constituição do
Estado.".

Art. 10 - As tabelas 1-le 1-5 do Anexo 1 ficam substituídas pelas
seguintes tabelas:

1-1 - Carreira de Professor de Ensino Superior
Jornada de trabalho: 20 horas/aula semanais ou 40 horas/aula

semanais em regime de tempo integral com dedicação exclusiva
* - Os Quadros da Emenda ao Projeto de Lei n° 1.339/2003 foram

publicados na edição do "Diário do Legislativo" de 4.6.2004.
1-5 - Carreira de Auxiliar Administrativo Universitário
Jornada de trabalho: UEMG: 40 horas/semanais UNIMONTES: 30

horas/semanais
Art. 12 - As tabelas 11-1 e 11-5 do Anexo II ficam substituídas pelas

seguintes tabelas:
II- 1 - Carreira de Professor de Ensino Superior
11-5 - Carreira de Auxiliar Administrativo Universitário
Art. 13- A tabela do Anexo III fica substituída pela seguinte tabela:
Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n°

49/2001 e Funções Públicas Não Efetivados
- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.339/2003.
* - Publicado de acordo como texto original.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°227/2004•
Do Fórum das Organizações Não Governamentais - FONG'S -,

visando à modificação da Lei n° 14.938, de 29/12/2003. (- A Comissão
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de Participação Popular.)

OFICIOS
Do Sr. Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins, Presidente do

Tribunal de Justiça, encaminhando informações relativas ao
Requerimento n° 2.882/2004, das Comissões de Direitos Humanos e
de Segurança Pública.

Do Sr. Mário Heringer, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, informando, em
atenção ao Requerimento n° 2.809/2004, da Comissão de Direitos
Humanos, que a reclamação relativa à superexposição da imagem de
criança Programa "Domingo Legal", do SBT, foi encaminhada à
direção dessa emissora.

Do Sr. José Carlos Machado, Deputado Federal, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.813/2004, da Comissão
de Defesa do Consumidor.

Do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Procurador-Geral de Justiça
Adjunto Institucional do Estado, encaminhando informações em
atenção a requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 2.020/2003.)

Do Sr. José Henrique Paim Femandes, Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a liberação
de recursos desse Fundo para a Secretaria da Educação. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Antonio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento,
indicando representante para participar do curso sobre controle
público do planejamento e orçamento do Estado, promovido pela
Escola do Legislativo.

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, encaminhando
demonst rativos contábeis referentes aos meses de março e abril de
2004. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Secretário de Defesa Social,
prestando informações a respeito do Requerimento n° 2.308/2004, do
Deputado Laudelino Augusto. (- Anexe-se ao Requerimento n°
2.308/2004.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas a pedido de diligência da Comissão
de Justiça encaminhado por meio do Ofício n° 931/2004/SGM. (-
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Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.501/2004.)

Do Sr. Adelson Fernandes da Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Ipatinga, encaminhando cópia de moção de aplauso da
Vereadora Lene Teixeira de Souza Gonçalves ao Sr. João Magno de
Moura, Deputado Federal, pela proposta de criação de comissão para
acompanhar a situação de brasileiros presos nos Estados Unidos.

Do Sr. Adelson Fernandes da Silva, Presidente da Câmara
Municipal de Ipatinga, encaminhando cópia da Moção de Aplauso n°
1212004, aprovada por essa Casa Legislativa.

De Genir Carneiro da Rocha, Presidente da Câmara Municipal de
Muriaé, solicitando a atenção e o apoio dos parlamentares desta Casa
às reivindicações dos Defensores Públicos. (- A Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Renato César Nascimento Santana, Diretor-Geral do DER-
MG, em atenção aos Ofícios n os 974, 975, 976 e 977/2004/SGM,
prestando informações relativas aos Projetos de Lei n

o
s 1.506, 1.553,

1492 e 1491/2004. (- Anexe-se aos Projetos de Lei n
o
s 1.506, 1.553,

1.492 e 1.491/2004.)
Do Sr. Renato César Nascimento Santana, Diretor-Geral do DER-

MG, em atenção ao Requerimento n° 2.589/2004, do Deputado Célio
Moreira, prestando informações relativas ao assunto objeto do referido
requerimento.

Do Sr. José Mauro Romualdo da Silva, Diretor-Geral da Loteria do
Estado de Minas Gerais, em atenção ao Requerimento n° 2.441/2004,
da Comissão do Trabalho, encaminhando cópia do contrato firmado
entre essa autarquia e a GTech do Brasil, além dos respectivos
termos aditivos. (- Anexe-se ao Requerimento n°2.441/2004.)

Do Sr. Romeu Scarioli, Presidente do BDMG, prestando informações
referentes ao Requerimento n° 2.436/2004, da Comissão de
Administração Pública. (- Anexe-se ao Requerimento n°2.436/2004.)

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Presidente da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - FAEMG -,
indicando o Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira para representá-la na
Comissão Especial de Silvicultura. (- A Comissão Especial da
Silvicultura.)

Do Sr. Antônio Rodrigues Santiago, Delegado de Polícia Federal,
solicitando informações mais detalhadas a respeito do conteúdo do
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Requerimento n° 2.449/2004.
De Vandi Rodrigues Falcão, Chefe de Gabinete do Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN -, informando que o
órgão será representado pelo Sr. Fabiano Lopes de Paula,
Superintendente da 13 8 Superintendência Regional do IPHAN-MG, no
debate sobre a segurança do patrimônio histórico do Município de
Mariana. (- A Comissão de Educação.)
• Do Sr. Rômulo Antônio Viegas, Presidente do Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS -, solicitando sejam apresentadas emendas
ao orçamento para incrementar o 31 0 Projeto Estruturador, que integra
o PPAG. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Tânia Machado, do Instituto Centro CAPE, encaminhando
exemplar do "Manual de Apoio ao Artesão". (- A Comissão do
Trabalho.)

Do Sr. Julio Cesar Monteiro de Barros, Gerente de Relações
Industriais da Lafarge Brasil S.A., prestando informações relativas a
requerimento da Comissão do Trabalho encaminhado pelo Ofício n°
72812004/SOM.

Do Sr. José Otacílio, da Rádio Terra, de Pompéu, encaminhando CD
com mensagens de grupo de mães e educadoras, em atenção ao
Requerimento n°2.810/2004, da Comissão de Direitos Humanos.

TELEGRAMA
Do Sr. José Alencar, Vice-Presidente da República, agradecendo

voto de congratulações formulado por este Legislativo.
28 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°1.701/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da

Comunidade de Cavalinho, com sede no Município de Morro da
Garça.

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

Comunitária da Comunidade de Cavalinho, com sede no Município de
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Morro da Garça.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de junho de 2004.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária da Comunidade de Cavalinhos,
entidade civil sem fins lucrativos que tem por objetivo promover a
união dos moradores da Comunidade de Cavalinho, solucionar
problemas locais, defender os interesses da comunidade, executar
programas de desenvolvimento integrado da comunidade,
proporcionar atividades sociais, recreativas, esportivas e culturais aos
associados, promover e assistir pessoas carentes, etc.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.702/2004
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Odontologia -

Regional de Patos de Minas, com sede no Município de Patos de
Minas.

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

de Odontologia - Regional de Patos de Minas, com sede no Município
de Patos de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1 0 de junho de 2004.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Associação Brasileira de Odontologia - Regional de

Patos de Minas é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em
22/8/56. Destacam-se entre as suas finalidades preservar a união e
defesa da classe, contribuir para a promoção cultural, social, ética e
técnico-científica da odontologia, contribuir para a solução dos
problemas de saúde pública, realizar intercâmbio com associações e
entidades do País, representar a ABO junto aos poderes públicos do
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Estado.
A diretoria da referida entidade é composta por pessoas idôneas,

que não recebem remuneração pelo exercício de suas funções.
Por apresentar todos os requisitos exigidos pela Lei n° 12.972, de

1998, e pelos relevantes serviços sociais prestados em prol da
comunidade de Patos de Minas, espero o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.703/2004

Institui o Dia da Aliança Cultural e Comercial entre Minas e China,
no âmbito do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o dia 25 de maio no âmbito do Estado de

Minas Gerais, como Dia da Aliança Cultural e Comercial entre Minas
Gerais e China.

Parágrafo único - Excepcionalmente, no ano de 2004, será
comemorado no dia 25 de setembro.

Art. 20 - O dia 25 de maio, a ser comemorado anualmente, passa a
fazer parte do calendário dos eventos do Estado de Minas Gerais, de
que trata o "caput" do ad. 1°.

Art. 30 - O Dia da Aliança Cultural e Comercial entre Minas e China
terá como ponto culminante a realização de exposições, painéis,
workshops sobre a cultura e as economias brasileira e chinesa, que
visem a divulgar e estreitar os laços culturais e econômicos que unem
o Estado de Minas Gerais e a China.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de junho de 2004.
George Hilton
Justificação: A presente preposição objetiva fortalecer os laços

comerciais e culturais já estabelecidos pelos Governos de Minas
Gerais e da China, por ocasião da viagem do Governador de Minas a
esse pais, juntamente com o Presidente da República.

A escolha do dia 25 de maio de cada ano é o marco do dia em que o
Governador Aécio Neves assinou em Shangai, na China, memorando
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de entendimento entre o Governo do Estado e a Empresa China
Aluminum Industrial lnvestiment, que vai fazer a pesquisa e a
exploração de mina de bauxita existente na Zona da Mata de Minas
Gerais.

A escolha do dia 25 de setembro deste ano se deve ao prazo
razoável de quatro meses para que os chineses visitam Minas e os
negócios comecem a fluir.

Os negócios e investimentos tratados na China estão prosperando
assustadoramente, tendo em vista o seguinte: foi feito acordo com a
multinacional China Aluminium para explorar jazida de bauxita na
Zona da Mata; 60 empresários mineiros participaram de rodas de
negócios com empresas chinesas, com boas perspectivas de parceria
de exportação de sucos de fruta, algodão, eletroeletrônicos, peixe,
carne e soja; foi apresentada a empresários chineses projetos de
investimentos no Estado, inclusive parcerias público-privadas. Entre
as metas está atrair uma fábrica da empresa coreana Samsung; foi
apresentado, também, aos chineses todo o potencial do agronegócio
no Estado de Minas.

Durante a inauguração do Núcleo de Cultura Brasileira na
Universidade de Pequim, o Governador destacou a área de turismo,
dizendo que Minas Gerais será privilegiada, pois os turistas chineses
preferem cidades históricas, pois buscam história e cultura.

A riqueza histórica da Estrada Real e dos 177 municípios que a
compõem, vão ao encontro dos interesses turísticos dos chineses.

O Governador afirmou, em Shangai, que Minas está aproveitando a
chance de "fincar uma bandeira" no território chinês e diversificar
ainda mais a pauta de exportações mineiras para o país asiático.
Minas é o Estado brasileiro líder em exportações para o mercado
chinês.

Pelas razões apresentadas, conto com a aprovação deste projeto de
lei pelos nobres pares desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo,
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.704/2004
Declara de utilidade pública a Creche Berseba, com sede no

Município de Uberlândia.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Berseba, com

sede no Município de Uberlândia.
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.
João Bittar
Justificação: A Creche Berseba tem por finalidade oferecer

atendimento a crianças na faixa etária de sete meses a seis anos de
idade, em horário integral ou parcial, em espaço adequado em termos
de alimentação, higiene, saúde, recreação e segurança, priorizando
vaga para as crianças procedentes de famílias carentes de
Uberlândia. Portanto, defendemos seja declarada de utilidade pública
a Creche Berseba, em Uberlândia.

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

PROJETO DE LEI N° 1.705/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Vila São

Paulo, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária da Vila São Paulo, com sede no Município de Contagem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de junho de 2004.
Vanessa Lucas
Justificação: A Associação Comunitária da Vila São Paulo tem por

finalidade defender o interesse coletivo do bairro onde se situa,
visando a lograr o seu desenvolvimento e melhorar a qualidade de
vida de seus moradores. Representa-os, também, junto aos órgãos
públicos e privados, levando as suas reivindicações.

No contexto social, está voltada para dar assistência e proteção a
crianças de 3 meses a 6 anos de idade, no regime de creche e de pré-
escola. Seu trabalho inclui educação, assistência médico-
odontológica, alimentação e cuidados diversos, de forma a oferecer-
lhes o direito de crescer e se desenvolverem num ambiente saudável.
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Pelos relevantes serviços prestados pela entidade, 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° 1.706/2004
Declara de utilidade pública a Assistência Social Educacional Asilo

Creche Missionária Vitalina Alves Dias, com sede no Município de
Frutal.

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

Educacional Asilo Creche Missionária Vitalina Alves Dias, com sede
no Município de Frutal.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Zé Maia
Justificação: A referida instituição executa relevante trabalho

promovendo a integração da comunidade e atuando na defesa dos
direitos da criança do jovem. Desenvolve, ainda, ações que visam
amparar idosos podadores de deficiência física.

Suas iniciativas são empreendidas por dedicados cidadãos,
imbuídos do sentimento de responsabilidade social, moldura da
cidadania.

Pelo trabalho da entidade, esperamos a anuência dos nobres
colegas à proposta de outorgar-lhe o título declaratório de utildiade
pública.

- 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° 1.707/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio à Infância,

Juventude, sem Tetos, sem Agua, Idosos Deficientes e Transportes
do Triângulo Mineiro, com sede no Município de Ituiutaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio à
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Infância, Juventude, sem Tetos, sem Agua, Idosos Deficientes e
Transportes do Triângulo Mineiro, com sede no Município de ltuiutaba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de junho de 2004.
Zé Maia
Justificação: A Associação de Apoio à Infância, Juventude, sem

Tetos, sem Agua, Idosos Deficientes e Transportes do Triângulo
Mineiro, de natureza filantrópica, possui como finalidade maior
trabalhar pelo desenvolvimento social da região.

Presta assistência à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice nas áreas da educação, da saúde e do
transporte. Habilita e reabilita as pessoas portadoras de deficiência,
promovendo a sua integração na sociedade. Ampara os que inspiram
maiores cuidados, no intuito de propiciar-lhes melhor qualidade de
vida, e fomenta iniciativas que atendam às necessidades
emergenciais apontadas pela comunidade local, inclusive a inserção
de seus assistidos no mercado de trabalho.

A entidade é merecedora do título declaratório de utilidade pública,
em virtude dos bons serviços prestados, razão pela qual o projeto que
o formaliza merece contar com a anuência dos nobres Deputados
desta Casa.

- 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° 1.708/2004
Declara de utilidade pública a instituição Mineiro Esporte Clube

Futebol Feminino e Masculino, com sede no Município de Frutal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a instituição Mineiro

Esporte Clube Futebol Feminino e Masculino, com sede no Município
de Frutal.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de junho de 2004.
Zé Maia
Justificação: 0 Mineiro Esporte Clube Futebol Feminino e Masculino
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tem um grande significado para o Município de Frutal, onde atua no
desenvolvimento dos esportes e da cultura.

Cultivando princípios cívicos, tem proporcionado à comunidade de
Frutal a manutenção de atividades que produzem instrumentos
concretos de harmonia social.

Sendo uma entidade sem fins lucrativos, seus sócios proporcionam
um exemplo de trabalho conjunto em prol do desenvolvimento da
sociedade de Frutal e constroem uma base sadia para a formação da
juventude, que, ao participar dos certames, particularmente dos de
futebol, projeta um futuro saudável.

Entendemos que o título de utilidade pública representará o
reconhecimento oficial à sua contribuição para a coletividade. Em vista
disso, esperamos a anuência dos nobres colegas à proposição.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.976/2004, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Perdões pelo transcurso de seu 92 0 aniversário de emancipação. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.977/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à agilização da
criação da guarda penitenciária. (- A Comissão de Segurança
Pública.)

N° 2.978/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Núcleo de Ciências Agrárias
da UFMG pelos 38 anos de atuação no Município de Montes Claros.

N° 2.97912004, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Sra. Ana Lúcia Gazzola pela
sua eleição como Presidente da Associação Nacional dos Dirigentes
de Instituições Federais do Ensino Superior - ANDIFES. (- Distribuídos
à Comissão de Educação.)

N° 2.980/2004, da Comissão Especial dos Aeroportos, solicitando
seja formulado apelo ao Departamento de Aviação Civil - DAC - com
vistas à revitalização do Aeroporto Internacional Tancredo Neves. (- A
Comissão de Transporte.)
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N° 2.981/2004, da Comissão do Trabalho, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que sejam
tomadas providências para que seja rescindido o contrato da Loteria
Mineira com a GTech do Brasil, tendo em vista as sugestões de
procedimentos e as conclusões da auditoria realizada pela Auditoria-
Geral do Estado e endossada pelo Ministério Público. (- A Comissão
de Administração Pública.)

N° 2.98212004, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas a que
apresente, até o final do ano, um plano integrado, incluindo metas,
sobre o ensino no Estado.

N° 2.983/2004, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que sejam
consignados na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei
Orçamentária recursos específicos para o transporte escolar dos
alunos da rede pública estadual.

N° 2.984/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil e ao Comandante-Geral da
Brigada Militar do Rio Grande do Sul com vistas a que sejam
envidados esforços para a apreensão do veículo Mercedes Benz
1313, placa KDQ 6386, em poder de Zanone da Silva Machado, no
Município de Sapucaí do Sul, RS.

Da Comissão Especial dos Aeroportos, solicitando sejam tomadas
providências para implementação do disposto nos incisos XII e XIII da
seção Recondenações do relatório desta Comissão.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, do Trabalho e de Assuntos Municipais e dos
Deputados Mauri Torres, Marcelo Gonçalves e João Leite.

2a Parte (Ordem do Dia)
P Fase

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

passa à 2a 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.
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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 2.982 e 2.983/2004, da Comissão de Educação, e
2.984/2004, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 118 Reunião Ordinária da 2°
Sessão Legislativa Ordinária da 15° Legislatura, dos Requerimentos
nos 2.918/2004, da Comissão de Administração Pública, e 2.928/2004,
do Deputado Domingos Sávio; do Trabalho - aprovação, na 138
Reunião Ordinária da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 158
Legislatura, dos Projetos de Lei n

o
s 1.476/2004, do Deputado Miguel

Martini, 1.499/2004, do Deputado Célio Moreira, 1.504/2004, do
Deputado Leonardo Moreira, 1.521 e 1.522/2004, do Deputado
Antônio Júlio, 1.526 e 1.527/2004, do Deputado Carlos Pimenta,
1.540/2004, do Deputado Elmiro Nascimento, e 1.568/2004, do
Deputado George Hilton, e do Requerimento n° 2.912/2004, do
Deputado André Quintão; e de Transporte - aprovação, na 12°
Reunião Ordinária da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 15°
Legislatura, do Projeto de Lei n° 750/2003, do Deputado Paulo Piau, e
dos Requerimentos n os 2.915/2004, do Deputado Doutor Viana,
2.927/2004, do Deputado Dimas Fabiano, e 2.942/2004, do Deputado
Domingos Sávio; (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Marcelo
Gonçalves - informando que está reassumindo o seu mandato a partir
de 2/6/2004; e João Leite - informando que está reassumindo o seu
mandato a partir de 2/6/2004. (Ciente. Publique-se. Cópia às
Comissões.).

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 3, 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
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edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM

20/5/2004
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Carlos Pimenta, Célio Moreira e Neider Moreira,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Padre João. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ricardo Duarte, 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 discutir a situação da Santa Casa
de Misericórdia de Ouro Preto, que vem enfrentando graves
problemas no atendimento ao cidadãos de Ouro Preto e região. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os seguintes
convidados: Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, Arcebispo
Metropolitano de Mariana; Sr. José Maria Borges, Subsecretário de
Estado de Políticas e Ações de Saúde; João Bosco Perdigão, Vice-
Prefeito Municipal de Ouro Preto; Lúcio dos Passos Silva, Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto; Hilton Timóteo,
Secretário do Conselho Municipal de Saúde de Ouro Preto; Eduardo
Passos, Secretário da CUT Regional Inconfidentes; e Ariston Oliveira,
Diretor Administrativo da Fundação L' Hermitage, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência registra a
presença dos Vereadores Walter Fernandes da Silva e Maria Regina
Braga. A Presidência concede a palavra ao Deputado Padre João,
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, com a participação dos seguintes convidados:
Efigênia dos Santos Gomes, Presidente do Movimento Negro; Sílvia
Almeida de O. C. Martinez, médica da Santa Casa de Ouro Preto;
Ivone Vidal, Presidente do Sindicato dos Empregados da Santa Casa;
Graça Andreatter, Assessora do Deputado Federal César Medeiros;
Joanas Simão Ferreira, do movimento comunitário de Ouro Preto;
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Jessé Albino da Silva, estudante; e Dardânia Fonseca Lisboa,
pedagoga, conforme consta das 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, 2 de junho de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Célio Moreira - Neider

Moreira - Sebastião Helvécio.
ATA DA ir REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 25/5/2004
Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Bittar e Paulo Cesar e a Deputada Ana Maria Resende
(substituindo esta ao Deputado Olinto Godinho, por indicação da
Liderança do PSDB), 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 e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Raimundo Cândido Júnior,
Presidente da OAB - Seção Minas Gerais -, publicado no "Diário do
Legislativo" de 20/5/2004; José Roberto Almeida, Prefeito Municipal
de ltaú de Minas e Presidente da Associação dos Municípios da
Microrregião do Médio Rio Grande, publicado no "Diário do
Legislativo" de 13/5/2004; Adriene Barbosa de Faria Andrade,
Presidente da Associação Mineira de Minicípios, publicado no "Diário
do Legislativo" de 14/5/2004; e Francisco de Assis Gonçalves, Prefeito
Municipal de Pratinha e Presidente da Associação dos Municípios da
Microrregião do Planalto de Araxá, publicado no "Diário do Legislativo"
de 20/5/2004; e informativo mensal do Instituto Brasileiro de
Administração Municipal - IBAM. 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 n os 2.829, 2.832,
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2.843, 2.872, 2.884 e 2.897/2004. Passa-se à 3B Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua
vez, requerimentos dos Deputados Célio Moreira, em que solicita
sejam ouvidos os convidados que menciona, com a finalidade de se
obterem informações sobre a indefinição das divisas entre os
Municípios de Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, e Padre João, em
que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão para
discutir possíveis irregularidades na prestação de serviço e no
contrato da COPASA com o Município de Ouro Branco. 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.
Paulo Cesar, Presidente - Mauro Lobo - André Quintão.

ATA DA GB REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2B SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 25/5/2004
Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalclever Lopes, Sidinho do Ferrotaco, Antônio Carlos Andrada
(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por indicação da
Liderança do BPSP) e Rogério Correia (substituindo este ao Deputado
Weliton Prado, por indicação da Liderança do PT), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à 1B Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Neste instante retira-se da reunião o
Deputado Antônio Carlos Andrada e registra- se a presença do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.O Presidente passsa a palavra ao
Deputado Sidinho do Ferrotaco para que emita o seu parecer, que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.294/2003 na forma do
vencido no 1° turno, com as Emendas n

o
s 1 a 14. Na fase de
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discussão do parecer do relator, são apresentadas as Propostas de
Emendas nos 1, do Deputado Sebastião Navarro, e 2 a 7, do
Deputado Rogério Correia. O Deputado Rogério Correia solicita
votação destacada da Proposta de Emenda n° 1. Submetido a
votação, é aprovado o parecer. Ato contínuo, é rejeitada a Proposta
de Emenda n° 1, são aprovadas as Propostas de Emendas n os 2 e 3 e
rejeitadas as Propostas de Emendas n os 4 a 7, que recebem voto
contrário do Deputado Rogério Correia. Após a votação, o Presidente
faz a leitura da nova redação do parecer que conclui pela aprovação
na forma do vencido no i turno, com as Emendas n os 1 a 16.
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, 26 de maio de 2004.
Ana Maria Resende, Presidente - Leonídio Bouças - Sidinho do

Ferrotaco - Padre João.
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 27/5/2004
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar e André Quintão, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Mauro Lobo. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar, 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 discutir e
votar proposições da Comissão. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento de autoria
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, solicitando a
realização de reunião conjunta da Comissão com a de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para, em audiência pública, investigarem o
comportamento do Estado e do Banco Itaú no episódio que está
gerando o fechamento de agências pioneiras do Banco no Estado, em
evidente agressão às normas contratuais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de junho de 2004.
João Bittar, Presidente - Paulo Cesar - Olinto Godinho - Cecília

Ferramenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

6/2003
Comissão de Participação Popular

Relatório
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, no uso da

prerrogativa estabelecida no art. 289 do Regimento Interno,
encaminhou a esta Casa a Proposta de Ação Legislativa n° 612003,
contendo anteprojeto de lei que "institui o Conselho Estadual de
Comunicação Social, na forma do art. 230 da Constituição do Estado
de Minas Gerais, e dá outras providências".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 30/8/2003, a proposta foi
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa n° 6/2003 objetiva instituir o

Conselho Estadual de Comunicação Social como órgão auxiliar da
Assembléia Legislativa, na forma do art. 230 da Constituição do
Estado. Nos moldes da lei que instituiu conselho homônimo no plano
federal, a proposição estabelece as atribuições do órgão, bem como
sua composição, e traça diretrizes para seu funcionamento.

A Constituição da República trata especificamente da Comunicação
Social no Capítulo V do Título VIII, relativo à Ordem Social, nos arts.
220 a 224. Este último dispositivo determina seja instituído pelo
Congresso Nacional o Conselho de Comunicação Social como órgão
auxiliar, o que se efetivou com a promulgação da Lei Federal n° 8.389,
de 1991.

No plano estadual, disposição análoga encontra-se abrigada no art.
230 da Cada mineira, a seguir transcrito:

"Art. 230 - Para os efeitos do disposto nesta seção, o Estado
instituirá, como órgão auxiliar, o Conselho Estadual de Comunicação
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Social, composto de representantes da sociedade civil, na forma da
lei".

Ao cotejar o dispositivo da Carta estadual com o da Lei Maior,
vereifica-se que esta última dispõe que o Conselho de Comunicação
Social deve ser instituído como órgão auxiliar do Congresso Nacional,
ao passo que a Constituição mineira dispõe que o referido Conselho
deve ser instituído como órgão auxiliar, mas não especifica que o seja
do Legislativo. Assim, no plano estadual, foi criado o Conselho de
Comunicação Social como órgão integrante da estrutura
organizacional do Executivo, mais precisamente como integrante da
área de competência da Secretaria de Governo. Inicialmente, tal órgão
denominava-se Colegiado Estadual de Comunicação Social. Por força
da Lei n° 11.406, de 28/1/94, passou a denominar-se Conselho de
Comunicação Social.

Cumpre dizer que tramita nesta Casa a Proposta de Emenda à
Constituição n° 62/2003, que objetiva alterar a redação do art. 230 da
Constituição do Estado, adequando-o ao disposto no artigo
correspondente da Constituição da República (art. 224), vale dizer,
dispondo expressamente que o Conselho de Comunicação Social
deve ser instituído como órgão auxiliar do Legislativo.

Para além da aludidá simetria de tratamento constitucional, parece-
nos mais adequado que o conselho integre a estrutura do Legislativo,
e não a do Executivo, porquanto o Parlamento apresenta-se como
instituição dotada de representação plural da sociedade e, assim,
mais receptiva à interlocução com a sociedade civil organizada,
circunstância tendente a otimizar o desempenho das atribuições
institucionalmente conferidas ao Conselho de Comunicação Social.

Cumpre ressaltar que a criação do referido Conselho nos termos da
proposição ora cogitada, como órgão auxiliar do Legislativo, não
impede a existência do atual Conselho de Comunicação Social,
integrante da estrutura do Executivo, pois este último cuida
principalmente da comunicação oficial. Contudo, para evitar a
identidade de designações, entendemos conveniente alterar, mediante
lei, a denominação do atual Conselho, que retomaria sua designação
original, isto é, Colegiado Estadual de Comunicação Social. Assim, ao
final deste parecer, segue projeto de lei, além do projeto de lei que
cria o Conselho de Comunicação Social, nos termos propostos pelo

MO
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Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 6/2003 com a apresentação do projeto de lei que
cria o Conselho de Comunicação Social como órgão auxiliar do
Legislativo e do projeto de lei que altera a designação do Conselho de
Comunicação Social integrante do Executivo, na forma de anexos.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Olinto

Godinho.
PROJETO DE LEI N°

Institui o Conselho Estadual de Comunicação Social, na forma do
art. 230 da Constituição do Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Conselho Estadual de Comunicação Social,

como órgão auxiliar da Assembléia Legislativa, na forma do art. 230
da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - O Conselho de Comunicação Social terá como atribuição a
realização de estudos, pareceres, recomendações e outras
solicitações que lhe forem encaminhadas pela Assembléia Legislativa
a respeito do Título IV, Capítulo 1, Seção IX, da Constituição Estadual,
em especial sobre:

a) liberdade de manifestação do pensamento, da criação, da
expressão e da informação;

b) propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos,
medicamentos e terapias nos meios de comunicação social;

c) diversões e espetáculos públicos;
d) produção e programação das emissoras de rádio e televisão;
f) finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas da

programação das emissoras de rádio e televisão;
g) promoção da cultura regional e estímulo à produção independente

e à regionalização da produção cultural, artística e jornalística;
h) complementariedade dos sistemas privado, público e estatal de

radiodifusão;
i) defesa da pessoa e da família de programas ou programações de

rádio e televisão que contrariem o disposto na Constituição Estadual;
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j) propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e

de sons e imagens;
1) gestão e funcionamento de órgãos de comunicação mantidos pelo

Governo do Estado;
m) legislação complementar quanto aos dispositivos constitucionais

que se referem à comunicação social.
Parágrafo único - O Conselho Estadual de Comunicação será

parceiro do Conselho de Comunicação Social instituído pela Lei
Federal n° 8.389, de 10 de dezembro de 1991, podendo celebrar
convênios de cooperação com este, bem como desenvolver ações
conjuntas, visando ao atendimento desta lei.

Art. 30 - Como órgão especializado, poderá o Conselho atender
também a solicitações oriundas de cidadãos e suas entidades
representativas, desde que essas solicitações sejam subscritas por
um Deputado Estadual e encaminhadas pela Mesa Diretora ao
Conselho.

Art. 40 - Compete ao Conselho Estadual de Comunicação Social
elaborar seu regimento interno que, para entrar em vigor, deverá ser
aprovado pela Mesa da Assembléia Legislativa.

Art. 50 - O Conselho de Comunicação Social compõe-se de:
- um representante das empresas de rádio;

II - um representante das empresas de televisão;
III - um representante de empresas da imprensa escrita;
IV - um representante das emissoras de rádio comunitárias;
V - um representante dos provedores de conteúdos para Internet;
VI - um representante dos canais de acesso público de TV a cabo;
VII - um representante da categoria profissional dos jornalistas;
VIII - um representante da categoria profissional dos radialistas;
IX - um representante da categoria profissional dos artistas;
X - um representante das categorias profissionais de cinema e

vídeo;
XI - três membros representantes da sociedade civil.
§ 1°- Cada membro do Conselho terá um suplente exclusivo.
§ 20 - Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes serão

eleitos em sessão da Assembléia Legislativa, podendo as entidades
representativas dos setores mencionados nos incisos 1 a IX deste
artigo sugerir nomes à Mesa da Assembléia.
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§ 30 - Os membros do Conselho deverão ser brasileiros, maiores
de idade e de reputação ilibada.

§ 4° - A duração do mandato dos membros do Conselho será de
dois anos, pemitida uma recondução.

§ 50 - Os membros do Conselho terão estabilidade no emprego
durante o período de seus mandatos.

Art. 60 - O Presidente e Vice-Presidente serão eleitos pelo Conselho
entre seus membros.

Parágrafo único - O Presidente será substituído, em seus
impedimentos, pelo Vice-Presidente.

Art. 70 - O Conselho, presente a maioria absoluta dos seus
membros, reunir-se-á, ordinariamente, na periodicidade prevista em
seu regimento interno, na sede da Assembléia Legislativa.

Parágrafo único - A convocação extraordinária do Conselho far-se-á:
- pelo Presidente da Assembléia Legislativa ou;

II - pelo seu Presidente, "ex officio", ou a requerimento de cinco de
seus membros.

Art. 80 - As despesas com a instalação e funcionamento do
Conselho Estadual de Comunicação Social correrão à conta do
orçamento da Assembléia Legislativa.

Art. 90 - O Conselho Estadual de Comunicação Social será eleito em
até sessenta dias após a publicação desta lei e instalado em até trinta
dias após a sua eleição.

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação: Tramita nesta Casa a Proposta de Emenda à

Constituição n° 62/2003, que objetiva alterar a redação do art. 230 da
Constituição do Estado, adequando-o ao disposto no artigo
correspondente da Constituição da República (art. 224), vale dizer,
dispondo expressamente que o Conselho de Comunicação Social
deve ser instituído como órgão auxiliar do Legislativo.

Parece-nos, realmente, mais adequado que tal Conselho fique
integrado à estrutura do Legislativo e não à do Executivo, já que o
Parlamento apresenta-se como instituição dotada de representação
plural da sociedade e, assim, mais receptiva à interlocução com a
sociedade civil organizada, circunstância tendente a otimizar o
desempenho das atribuições institucionalmente atribuídas ao
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Conselho de Comunicação Social.

Assim sendo, propomos a criação do referido Conselho como órgão
auxiliar do Legislativo, nos termos sugerido pelo Sindicato dos
Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, por meio da Proposta de
Ação Legislativa n° 6/2003.

PROJETO DE LEI N°
Altera a denominação do Conselho Estadual de Comunicação

Social.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Conselho Estadual de Comunicação Social, integrante da

área de competência da Secretaria de Estado de Governo, passa a
denominar-se Colegiado de Comunicação Social.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de junho de 2004.
Justificação: A alteração da denominação do Conselho Estadual de

Comunicação Social impõe-se em face da proposta de alteração
constitucional incidente sobre o art. 230 da Carta Estadual. O referido
dispositivo determina que o "Estado instituirá, como órgão auxiliar, o
Conselho de Comunicação Social, composto de representantes da
sociedade civil, na forma da lei". A Proposta de Emenda à
Constituição n° 62 objetiva alterar o referido dispositivo constitucional
prevendo expressamente que o Conselho de Comunicação Social
seja instituído como órgão auxiliar do Poder Legislativo, em simetria,
aliás, com o que determina o art. 224 da Constituição da República,
que prevê a existência do Conselho de Comunicação Social como
órgão auxiliar do Congresso Nacional. Outrossim, foi apresentada à
Comissão de Participação Popular a Proposta de Ação Legislativa n°
6, dispondo sobre a criação de tal Conselho. Como se trata de órgãos
de natureza distinta, um integrante do Executivo e outro integrante do
Legislativo, faz-se necessário alterar a denominação do Conselho já
existente, o qual, diga-se de passagem, quando de sua instituição,
chamava-se Colegiado de Comunicação Social, designação que foi
alterada pela Lei n° 11.406 e que se pretende restaurar com este
projeto.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N°
220/2004
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Comissão de Participação Popular

Relatório
A Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Uberaba,

no uso da prerrogativa estabelecida no art. 289 do Regimento Interno,
encaminhou a esta Casa a Proposta de Ação Legislativa n° 220/2004,
solicitando a apresentação de projeto de lei instituindo o dia 26 de
setembro como Dia Estadual dos Gêmeos.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/4/2004, a proposta foi
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O princípio geral que norteia a repartição de competências entre as

entidades componentes do Estado Federal é o da predominância de
interesse. A União compete legislar sobre matérias em que predomina
o interesse nacional, relacionadas no ad. 22 da Constituição da
República; aos Estados, sobre as de predominante interesse regional;
e aos municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme
preceitua o art. 30, 1, da citada Cada.

A competência do Estado membro está consagrada no § 1 0 do art.
25 da Cada Magna. E a chamada competência residual, reserva de
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
município.

Com relação à reserva de iniciativa, o art. 66 da Constituição do
Estado não cita a matéria em análise entre as enumeradas como
privativas da Mesa da Assembléia e dos Chefes do Executivo, do
Legislativo e do Tribunal de Contas. Infere-se, portanto, que nesse
caso é permitida a qualquer membro deste parlamento a iniciativa de
processo legislativo.

Considerando os dispositivos constitucionais, a instituição de data
comemorativa, como é solicitada pela proposta em análise, poderia
ser objeto de disciplina legal.

Entretanto, há que se observar a razoabilidade de tal iniciativa.
O princípio da razoabilidade está previsto no "caput" do art. 13 da

Constituição mineira - de observância obrigatória a toda atividade de
administração pública - como um dos pilares do regime jurídico
administrativo. Trata-se de limite à discrição na avaliação de motivos,
exigindo-se que esses sejam adequáveis, compatíveis e
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proporcionais, de modo que o ato atenda a sua finalidade pública
específica, além de constituir limite à discrição na escolha do objeto,
que deve conformar-se fielmente à finalidade e contribuir
eficientemente para que ela seja atingida.

Atualmente, tanto a doutrina como o Supremo Tribunal Federal
aceitam a extensão da obrigatoriedade de sujeição dos atos
legislativos ao princípio da razoabilidade.

De fato, se o princípio da legalidade impõe que a administração
pública atue somente em conformidade com a lei, para que essa
atuação seja pautada por critérios coerentes com a realidade e que
mantenha a devida proporção entre meios e fins, é imprescindível que
as normas também sejam norteadas por esses parâmetros.

A liberdade do legislador para a elaboração das normas jurídicas
encontra limites nos princípios constitucionais, entre os quais se
destaca o princípio da razoabilidade. A lei aprovada pelo parlamento
deve conter disposições coerentes com a realidade social e adotar
parâmetros aceitáveis na disciplina da matéria.

Assim sendo, não é possível encontrar amparo na razoabilidade
para a proposta em tela, que pretende dedicar um dia do ano
especialmente aos gêmeos, pois tal distinção não possui justificação
consistente. A simples condição de gêmeos, por si só, não é razão
bastante para a instituição de data comemorativa. Conseqüentemente,
a matéria constante na proposta privilegia uma minoria em detrimento
da maioria, discriminação que não se sustenta diante da
razoabilidade.

Em alguns casos, a fixação de datas comemorativas se justifica pela
condição mesma de algumas pessoas. O nosso ordenamento jurídico
instituiu o Dia da Mulher, o Dia da Criança e o Dia do índio, entre
outros. Porém, os grupos discriminados fazem parte de segmentos da
população que, por circunstâncias históricas e sociais, encontram-se
em situação desvantajosa em relação à comunidade. Ao dedicar-lhes
um dia específico, o legislador pretendeu provocar a sociedade para
que procedesse a reflexões sobre suas necessidades e as
possibilidades de proporcionar-lhes maior amparo, no sentido de
alterar, de fato, a realidade.

Semelhante situação não ocorre com os filhos que nascem de uma
mesma gestação. Mesmo após o incremento de nascimento de
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gêmeos múltiplos, em decorrência dos avanços e da popularização
das técnicas de fertilização, não se justifica proteção especial por
parte do Estado traduzida pelo estabelecimento, em lei, de um dia em
homenagem a esse segmento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 220/2004.
• Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.

André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Olinto
Godinho.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.494/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Sociedade Civil Nossa Senhora
do Carmo, com sede no Município de Juiz de Fora.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade e
apresentou 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 entidade em referência, no cumprimento de seu objetivo

estatutário, executa ações que visam ao atendimento da comunidade
carente do Bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora. Mantém programa
específico de amparo à terceira idade por meio da realização de obras
sociais e da criação de núcleos de assistência social. Também
procura propiciar atendimento à infância e à juventude,
particularmente nos campos da cultura e da educação.

Em vista de sua atuação, ela merece a concessão do titulo de
utilidade pública.

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

1.494/2004, em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.

rÀ



316
Leonídio Bouças, relator.
PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE LEI N°639/2003

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°
639/2003 dispõe sobre a defesa agropecuária, cria o fundo estadual
que especifica e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/4/2003, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer. Transcorrido o prazo regimental
para sua análise e não tendo recebido parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, o projeto, conforme requerimento deferido pela
Presidência, foi encaminhado a esta Comissão para análise do mérito,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Conforme decisão da Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do
Regimento Interno, o Projeto de Lei n° 1.518/2004, do Governador do
Estado, foi anexado à proposição, por guardarem semelhança entre
si.

Fundamentação
O projeto em análise tem por objetivo estabelecer diretrizes e

instrumentos de ação voltados para a defesa da agropecuária, de
seus produtos, subprodutos e derivados, bem como de insumos e
resíduos em geral. Visa, ainda, a instituir um fundo de defesa
agropecuária para dar suporte às atividades de fiscalização sanitária e
de controle e erradicação de doenças e pragas em vegetais e animais.

Inicialmente, é necessário ressaltar que, no ordenamento jurídico
mineiro, várias leis tratam do assunto. São exemplos a Lei n° 11.812,
de 23/1/95, que dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitárias de
produtos de origem animal e dá outras providências; a Lei n° 10.545,
de 13/12/91, que regulamenta a produção, a comercialização e o uso
de agrotóxicos e afins e dá outras providências; a Lei n° 12.596, de
30/7/97, que disciplina a ocupação, o uso, o manejo e a conservação
do solo agrícola e dá outras providências, e a Lei n° 10.021, de
6/12/89, que dispõe sobre a vacinação obrigatória contra a febre
aftosa, a brucelose e a raiva dos herbívoros e dá outras providências.

No plano institucional, destacamos a Lei n° 10.594, de 7/1/92, que
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cria o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - e dá outras
providências, modificada pela Lei Delegada n° 80, de 30/1/2003, bem
como a Lei Delegada n° 53, de 29/1/2003, que reestruturou a
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o
Conselho Estadual de Política Agrícola, criado por meio da Lei n°
11.405, de 28/1/94, que dispõe sobre a Política Estadual de
Desenvolvimento Agrícola e dá outras providências.

Quando se examina toda essa legislação, constata-se que a
agropecuária animal foi, em certo sentido, regulamentada de forma
exaustiva. Já em relação à defesa sanitária vegetal, a legislação trata
do tema apenas de forma pontual. Na verdade, o Estado ainda não
dispõe de norma legal específica e consolidada sobre defesa sanitária
vegetal, excetuando-se o Decreto n° 43.415, de 2003, que o faz de
forma restrita, pela natural limitação desse instituto.

Por isso, entendemos que o projeto não inova o ordenamento
jurídico nos aspectos relacionados à vigilância sanitária animal. As
diretrizes, os instrumentos, as penalidades e os sistemas de controle
nele previstos já estão abrigados na legislação mencionada.

Com relação à criação do Fundo Estadual de Defesa Agropecuária,
recorremos ao entendimento manifestado pela Comissão de
Constituição e Justiça por ocasião da análise do Projeto de Lei n°
53712003, que cria o Fundo de Assistência ao Estudante da
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES. De acordo
com o parecer dessa Comissão, além dos problemas relacionados à
sua viabilidade técnico-econômica, a instituição de fundo submete-se
às normas da Lei Complementar n° 27, de 1993, que exige que a lei
instituidora defina o órgão gestor e o grupo coordenador, órgãos
pertencentes à estrutura do Executivo. Nesse passo, uma proposição
de iniciativa parlamentar atribuindo competências a esse Poder seria
inconstitucional, pois fere a regra de iniciativa privativa do Governador
do Estado, contida no art. 66, III, "e", da Constituição do Estado.

Durante a tramitação da matéria, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei n° 1.518/2004, que dispõe
sobre a defesa sanitária vegetal no Estado de Minas Gerais. Por
guardarem semelhança entre si, nos termos do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno, o projeto do Executivo foi anexado ao projeto em
exame.
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De acordo com os motivos apontados e considerando-se que o

projeto anexado foi elaborado por técnicos do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -, especialistas no assunto, entendemos que essa
proposta merece ser aproveitada na íntegra, o que o fazemos ao final
deste parecer, com a apresentação do Substitutivo n° 1.

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

639/2003, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a
seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a defesa sanitária vegetal no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída no Estado a Defesa Sanitária Vegetal,

conjunto de ações e atividades necessárias para prevenir e evitar a
introdução e a disseminação de pragas dos vegetais, com o objetivo
de assegurar e preservar a qualidade e sanidade das populações
vegetais.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei são considerados
vegetais suas partes, produtos, subprodutos e resíduos.

Art. 20 - A defesa sanitária vegetal terá por base os estudos, as
pesquisas e os experimentos de órgãos oficiais e entidades de
pesquisa ou por eles referendados e será efetuada por meio de:

- programas, projetos e campanhas educativas de prevenção,
controle, combate e erradicação de pragas de vegetais;

II - edição de normas que estabeleçam procedimentos sanitários de
defesa e segurança do meio ambiente, bem como práticas culturais e
de manejo que preservem a saúde humana e o meio ambiente.

Art. 30 - Fica o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - responsável
pela fiscalização, inspeção e execução das ações e atividades
necessárias à defesa sanitária vegetal a serem exercidas sobre
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que
produzam, acondicionem, beneficiem, classifiquem, armazenem,
distribuam, industrializem, transportem e comercializem vegetais, suas
partes, seus produtos, subprodutos e resíduos.

Parágrafo único - A inspeção e a fiscalização sanitárias serão
exercidas nos locais de produção, beneficiamento, armazenamento,
industrialização, comercialização e no trânsito de vegetais, suas
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partes, seus produtos, subprodutos e resíduos.

Art. 40 - Para o atendimento dos objetivos desta lei, compete ao IMA:
- promover ações integradas com órgãos e entidades federais,

estaduais e municipais de defesa sanitária vegetal;
II - estabelecer padrões mínimos de tolerância quanto à presença de

pragas nas fases de produção, comercialização e industrialização dos
vegetais, suas partes, seus produtos, subprodutos e resíduos;
• III - formular diretrizes técnico-normativas, de maneira a uniformizar
os procedimentos de inspeção e de fiscalização sanitárias no
cumprimento das regras de defesa sanitária vegetal;

IV - despertar e estimular a participação da comunidade no exercício
da defesa sanitária vegetal.

Parágrafo único - As ações previstas no "caput" serão organizadas
sob a coordenação do poder público e articuladas, conforme disposto
na Lei Federal 9.712, de 20 de novembro de 1998, art. 28-A, no que
for atinente à saúde pública, com o Sistema único de Saúde, delas
participando ainda:

- entidades gestoras de fundos, organizados pelo setor privado,
para complementar as ações do poder público em defesa vegetal;

II - órgãos de fiscalização das categorias profissionais diretamente
vinculadas à sanidade vegetal;

III - produtores e trabalhadores rurais, suas associações e
profissionais que lhes prestem assistência técnica.

Art. 50 - Na implementação das ações previstas nesta lei, o IMA:
- determinará medidas para detectar fontes de contaminação;

II - fixará níveis de danos para controle, combate e erradicação de
pragas;

III - notificará ocorrência de pragas;
IV - promoverá a capacitação de recursos humanos;
V - divulgará informações de interesse da vigilância sanitária;
VI - estabelecerá medidas para prevenção, controle e erradicação;
VII - incentivará a educação sanitária;
VIII - efetuará a vigilância epidemiológica;
IX - estabelecerá áreas livres e de baixa prevalência de pragas;
X - controlará o trânsito de vegetais no âmbito do Estado.
Parágrafo único - As atividades arroladas no "caput" deverão ser

organizadas de forma a garantir o cumprimento da legislação vigente
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que trata da defesa sanitária vegetal, sendo executadas, no que
couber, em conjunto com a União e os municípios.

Art. 60 - As amostras para análise laboratorial, estudo patológico ou
identificação de pragas serão coletadas a qualquer tempo nos locais
submetidos ao regime desta lei e analisadas em laboratório oficial.

Art. 70 - O IMA executará as seguintes medidas para efetivar a
política pública de sanidade vegetal:

- cadastro de propriedades e empresas que produzam, manipulem,
armazenem, industrializem, beneficiem, embalem, distribuam,
transportem e comercializem vegetais, suas partes, seus produtos,
subprodutos e resíduos;

II - inventário das populações vegetais de peculiar interesse do
Estado;

III - credenciamento de profissionais da área de sanidade vegetal;
IV - cadastro de laboratórios, para fins de identificação e diagnóstico

de pragas, devidamente credenciados pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento;

V - inventário das pragas diagnosticadas no âmbito do Estado;
VI - treinamento do pessoal envolvido na fiscalização e na inspeção;
VII - elaboração de normas técnicas para fins de defesa sanitária

vegetal;
VIII - campanhas de prevenção, controle, combate e erradicação de

pragas.
Art. 80 - No desempenho de suas atribuições, o IMA contará com a

colaboração das Secretarias de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, de Saúde, de Defesa Social, de
Transportes e Obras Públicas e de Fazenda e do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais.

Art. 90 - O IMA poderá adotar procedimentos compulsórios,
executando ações de defesa sanitária vegetal, no caso de
descumprimento por parte dos responsáveis.

§ 1 0 - As despesas decorrentes da intervenção prevista neste artigo
serão integralmente ressarcidas ao IMA pelos infratores.

§ 20 - Todas as despesas decorrentes da realização compulsória
pelo IMA, deverão ser comprovadas através de documento fiscal.

Art. 10 - E livre o trânsito de vegetais no território do Estado de
Minas Gerais.
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§ 1° - Os vegetais que tenham restrições sanitárias deverão estar

acompanhados de documentos sanitários que os identifiquem.
§ 20 - O IMA poderá proibir, restringir ou estabelecer condições

especiais para o trânsito.
Art. 11 - Ao infrator das disposições desta lei serão aplicadas,

isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das sanções de natureza
civil e penal cabíveis, as seguintes penalidades:

- advertência;
II - multa de até 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais - UFEMGs -;
III - interdição total ou parcial de estabelecimentos comerciais,

industriais, de transformação, viveiros de produção de mudas,
entrepostos e de propriedades, rurais e urbanas, para impedir a saída
de vegetais, suas partes, seus produtos, subprodutos e resíduos,
quando houver risco à população vegetal ou não atenderem às
normas e padrões sanitários mínimos exigidos;

IV - apreensão e destruição dos vegetais, suas partes, seus
produtos, subprodutos e resíduos, quando não atenderem às normas
e aos padrões mínimos exigidos ou apresentarem risco à população
vegetal.

Parágrafo único - A pena prevista no inciso III cessará quando
sanado o risco.

Art. 12 - A advertência será aplicada na ocorrência de infração leve,
no caso de infrator primário, quando o dano possa ser reparado.

Art. 13 •- A multa será aplicada e cobrada nos casos não
compreendidos no artigo anterior, pelo IMA, observada a seguinte
gradação:

- infrações leves:
a) não possuir o livro de anotação para emissão de Certificado

Fitossanitário de Origem ou Certificado Fitossanitário de Origem
Consolidado: 200 (duzentas) UFEMG5;

b) emitir Certificado Fitossanitário de Origem sem a devida anotação
em livro próprio: 250 (duzentas e cinqüenta) UFEMG5;

c) deixar de realizar a desinfestação de veículos, equipamentos,
maquinários e implementos de acordo com o estabelecido nas normas
sanitárias: 300 (trezentas) UFEMGs;

d) conduzir veículo com vegetais, suas partes, seus produtos,

WC



322
subprodutos e resíduos sem documento sanitário, incompleto ou
adulterado: 200 (duzentas) UFEMGs;

II - infrações graves:
a) acondicionar, armazenar, comercializar ou transitar com vegetais,

suas partes, seus produtos, subprodutos e resíduos em desacordo
com as normas técnicas de sanidade vegetal: 600 (seiscentas)
UFEMGs;

b) fraudar, falsificar e adulterar documento sanitário: 3.000 (três mil)
UFEMGs;

c) comercializar material propagativo sem etiqueta de identificação
ou fora dos padrões estabelecidos: 400 (quatrocentas) UFEMGs;

d) omitir informação ou prestá-la incorretamente, quando da
fiscalização ou da inspeção de vegetais, suas partes, seus produtos,
subprodutos e resíduos: 2.000 (duas mil) UFEMGs;

e) produzir material propagativo em desacordo com as normas e os
padrões estabelecidos: 1.000 (mil) UFEMOs;

f) dificultar a fiscalização e a inspeção ou não atender às intimações
em tempo hábil: 1.500 (mil e quinhentas) UFEMGs;

g) comercializar, utilizar ou retirar vegetais, suas partes, seus
produtos, subprodutos e resíduos, oriundos de locais interditados:
5.000 (cinco mil) UFEMGs;

h) retornar à origem com material utilizado na proteção ou
acondicionamento de vegetais, suas partes, seus produtos,
subprodutos e resíduos em desacordo com as normas sanitárias:
1.000 (mil) UFEMGs.

Parágrafo único - A multa será aplicada em dobro no caso de
reincidência.

Art. 14 - A infração da legislação de defesa sanitária vegetal será em
procedimento administrativo próprio, iniciado com a lavratura do auto
de infração, observado o rito e os prazos estabelecidos nesta lei e em
outras normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Art. 15 - O infrator poderá apresentar defesa ao IMA após a lavratura
do auto de infração, no prazo de trinta dias contados da data da
citação.

Parágrafo único - As defesas e os recursos de infrações poderão ser
apresentados em qualquer escritório do IMA.

Art. 16 - Recebida a defesa ou decorrido o prazo para sua
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apresentação, o IMA proferirá o julgamento, e, se procedente o
auto de infração, a autoridade julgadora expedirá, de ofício,
notificação ao autuado.

Art. 17 - No julgamento do recurso, a autoridade competente,
considerando as circunstâncias atenuantes, poderá reduzir a multa
aplicada em até o máximo de 50% (cinqüenta por cento) do seu valor.

Art. 15- São circunstâncias atenuantes:
- baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator;

II - colaboração com o IMA durante os procedimentos de
fiscalização;

III - primariedade do infrator.
Art. 19 - Das decisões condenatórias poderá o infrator, no prazo de

trinta dias fixado, recorrer em última instância à Câmara de Recursos
do IMA, desde que comprovada a realização do depósito
correspondente ao valor da multa fixada em primeira instância.

Art. 20 - Dos julgamentos dos recursos de primeira e segunda
instância será dada ciência ao autuado, pessoalmente.

Parágrafo único - Somente após ficar comprovado que o autuado se
encontra em local incerto e não sabido, é que se fará a comunicação
dos julgamentos por edital, que deverá ser publicado no órgão oficial
dos Poderes do Estado e em jornal de circulação no município em que
o recurso foi protocolizado.

Art. 21 - As decisões definitivas do processo administrativo serão
executadas por via administrativa ou judicial.

Art. 22 - Será executada por via administrativa a pena:
- de advertência, através de notificação à parte infratora, fazendo-

se sua inscrição no registro cadastral;
II - de multa, enquanto não inscrita em dívida ativa, através de

notificação para pagamento;
III - de apreensão e destruição de vegetais, suas partes, seus

produtos, subprodutos e resíduos com lavratura do auto de apreensão
e destruição;

IV - de interdição de estabelecimentos comerciais, industriais, de
transformação, viveiros de produção de mudas, entrepostos e de
propriedades rurais e urbanas com a lavratura de auto de interdição
no local.

Parágrafo único - Não sendo atendida a notificação, o IMA poderá
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requisitar força policial para que a penalidade seja plenamente
cumprida.

Art. 23 - Será executada por via judicial a pena de multa, após sua
inscrição em dívida ativa.
Art. 24 - O proprietário ou o responsável legal pelos

estabelecimentos comerciais, industriais, de transformação, viveiros
de produção de mudas, entrepostos e de propriedades rurais e
urbanas interditados, será nomeado fiel depositário dos vegetais, suas
partes, seus produtos, subprodutos e resíduos que motivaram a
interdição, cabendo-lhe a obrigação de zelar por sua conservação e
integridade, bem como arcar com as despesas decorrentes da
interdição.

Art. 25 - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Doutor Viana, relator - Padre João.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.24712003
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Chico Simões, o Projeto de Lei n°

1.247/2003 regulamenta o § 80 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT -, da Constituição do Estado de
Minas Gerais, incorporando a especialidade homeopatia na prestação
de serviços de saúde na rede estadual.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/11/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, do
Trabalho e da Previdência Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Em razão da perda de prazo da Comissão de Constituição e Justiça
para a emissão de seu parecer, vem o projeto, a requerimento do
autor, à Comissão de Saúde para apreciação quanto ao mérito, nos
termos dos arts. 140 e 188, c/c o art. 102, inciso XI, alínea "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise trata de obrigar o Estado a incluir a

especialidade homeopatia em todos os níveis de atenção à saúde,
visando ao atendimento da demanda por essa especialidade médica
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nas unidades do Sistema único de Saúde - SUS - do Estado, com
base no disposto no § 8 0 do art. 18 do ADCT da Constituição mineira,
que determina que "o Estado incorporará a seus quadros de
assistência, no prazo de cento e oitenta dias, as especialidades
médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina.".

A proposição determina, ainda, a disponibilização de medicamentos
homeopáticos aos usuários que demandarem atendimento na rede de
saúde do Estado, a adoção das medidas necessárias para prestação
do serviço de homeopatia, incluindo a compra de equipamentos, a
destinação de recursos e a realização de concurso público para
contratação de especialistas em homeopatia, além de autorizar o
Estado a realizar convênios com instituições públicas e privadas
visando ao desenvolvimento de profissionais da área.

E importante ressaltar que a Associação Médica Brasileira admitiu,
em seu Conselho de Especialidades, a Associação Médica
Homeopática Brasileira, ficando esta credenciada a organizar o exame
para a concessão do título de especialista em homeopatia, concedido
pela Associação Médica Brasileira e registrado pelo Conselho Federal
de Medicina - CFM -, que, por meio da Portaria n° 1.000/1980,
reconheceu a homeopatia como especialidade médica. A
Farmacopéia Homeopática Brasileira foi reconhecida pelo Governo
Federal por meio do Decreto n° 78.841, de 25/11176, podendo o
medicamento homeopático ser prescrito e utilizado como qualquer
outro medicamento.

Assim sendo, a homeopatia estaria, em princípio, inserida no rol das
especialidades médicas reconhecidas para diagnosticar e tratar
doenças, limitar os danos por elas causados e reabilitar o indivíduo,
nos termos da definição de assistência à saúde dada pela
mencionada norma. Além disso, a Resolução da Comissão
Interministerial de Planejamento e Coordenação - CIPLAN - n° 4, de
8/3/88, implantou a prática da homeopatia nos serviços públicos de
saúde e fixou diretrizes para a sua implantação. Com base nesses
dispositivos legais, sabemos que, atualmente, a homeopatia faz parte
da medicina oficial no Brasil.

Por fim, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n° 1.188, de
28/6/2002, confirma a homeopatia como especialidade disponível no
SUS, classificando a consulta médica homeopática com o código
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0701219, de seu Anexo 1.

Em consonância com as disposições jurídicas já mencionadas, a
Secretaria de Estado da Saúde editou a Resolução n° 5, de 12/4/88,
que "regulamenta o licenciamento de estabelecimentos farmacêuticos
e congêneres para o comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos usados em homeopatia e alopatia.".

Não existe, portanto, nenhum óbice legal à prática da homeopatia
nos serviços públicos de saúde do País. Entretanto, é necessária uma
análise da organização do SUS antes da apreciação do projeto em
tela.

Segundo as diretrizes da Lei n° 8.080, de 1990, a Lei Orgânica da
Saúde, que define a competência dos Estados na gestão do SUS em
seus territórios, cabe a esses entes federados as funções de
coordenação, acompanhamento, controle e apoio de ações
municipais. Os serviços cuja execução está prevista exclusivamente
no âmbito estadual se restringem, entre outros, à gestão de sistemas
públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.

As Normas Operacionais de Saúde - NOAS 2001/2002 -, que tratam
da regionalização dos serviços do SUS, corroboram a estrutura
anteriormente arquitetada, elencando entre as obrigações do gestor
estadual a elaboração do plano diretor de regionalização, o
planejamento e o controle das ações de saúde a serem geridas e
executadas no âmbito municipal.

Posto isso, temos que a decisão para a contratação de médicos
homeopatas, com a conseqüente aquisição de medicamentos da
mesma linha é do gestor municipal, o qual não tem restrição alguma a
esta decisão.

Ocorre que, conforme a justificação que acompanha o projeto, a
Associação Médica Homeopática Brasileira, "em uma avaliação
preliminar do atendimento homeopático na rede pública do País,
evidenciou os principais problemas enfrentados no dia-a-dia dos
serviços de saúde: número insuficiente de profissionais qualificados,
desestruturação do SUS, dificuldade de acesso à medicação
homeopática, demanda reprimida e a falta de decisão política, nos
diferentes níveis de gestão, para assegurar a implantação e a
continuidade dos serviços de homeopatia na rede. Por outro lado,
eficiência, resolutividade, baixo-custo, demanda crescente dos
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usuários são algumas das conclusões de pesquisas que mostram
as vantagens da homeopatia no SUS.".

Os argumentos do autor sinalizam, assim, para a necessidade de se
tomarem medidas com o objetivo de incrementar a prática
homeopática no Estado. Por essa razão, entendemos ser útil e
oportuna a edição de norma estadual que reforce a disponibilização
de consultas médicas da espécialidade, bem como dos medicamentos
da mesma linha. Entretanto, por força dos limites da competência
estadual, tal norma deverá ter caráter diretivo e geral, associando-se
às já existentes que norteiam as políticas do Estado.

Assim sendo, apresentamos uma sugestão na forma de substitutivo
alteradorda Lei n° 13.317, de 24/9/99, o Código Estadual de Saúde, e
da Lei n°14.133, de 21/12/2001, que dispõe sobre a Política Estadual
de Medicamentos.

Desse modo, acreditamos contribuir para a consolidação e a
ampliação do uso do tratamento homeopático no território mineiro,
sem contrariar as disposições superiores do SUS. Por outro lado, por
oportuno, aproveitamos o ensejo para incluir também outras
modalidades e práticas da chamada medicina alternativa, de recente
reconhecimento pelo CFM.

A Lei n° 13.317, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas
Gerais, estabelece no art. 13 que "para os fins desta lei, consideram-
se assistência à saúde as ações relacionadas com a saúde, prestadas
nos estabelecimentos a que se refere esta lei, destinados,
precipuamente, a promover e proteger a saúde das pessoas,
diagnosticar e tratar doenças, limitar os danos por elas causados e
reabilitar o indivíduo, quando sua capacidade física, psíquica ou social
for afetada, englobando as ações de alimentação e nutrição e de
assistência farmacêutica e terapêutica integral". Esse dispositivo será
modificado para explicitar os recursos da medicina mais recentemente
reconhecidos oficialmente.

O art. 40 da Lei n° 14.133 prevê a competência do Estado na
implementação da Política Estadual de Medicamentos, e o § 1° do art.
5° dessa mesma norma dispõe sobre a elaboração do Plano Estadual
de Assistência Farmacêutica. Em ambos serão inseridas alterações
que incluam os medicamentos homeopáticos, bem como os
fitoterápicos, com vistas à sua difusão nas farmácias dos serviços
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públicos de Minas.

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

1.247/2003 na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos.
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera o art. 13 da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999, que
contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, e os arts. 4° e
50 da Lei n° 14.133, de 21 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a
Política Estadual de Medicamentos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 13 da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999,

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 13- ...........
Parágrafo único - A prestação de assistência a que se refere o

"caput" abrangerá todas as especialidades médicas oficialmente
reconhecidas, incluídas a homeopatia e a acupuntura, bem como
fornecimento de medicamentos alopáticos, homeopáticos e
fitoterápicos.".

Art. 20 - O inciso X do art. 40 e o inciso 1 do § 20 do art. 50 da Lei n°
14.133, de 21 de dezembro de 2001, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 40 - ..........
X - promover o uso racional de medicamentos alopáticos,

homeopáticos e fitoterápicos pela comunidade, pelos prescritores e
pelos dispensadores;

Art. 5°-
§ 20 - ...........

- a definição dos medicamentos alopáticos, homeopáticos e
fitoterápicos a serem incluídos na Relação Estadual de
Medicamentos.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente e relator - Fahim Sawan - Célio Moreira -

Neider Moreira.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
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COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 2/6/2004, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Itamar
Gomes Martins, ocorrido em 30/5/2004, em João Monlevade. (-
Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a PMMG pela passagem do Dia da Polícia

Militar (Requerimento n° 2.776/2004, do Deputado Leonardo Moreira);
de congratulações com a Polícia Civil de Minas Gerais pela

passagem do Dia da Polícia Civil (Requerimento n° 2.777/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso à empresa Cleuzete Campos pela iniciativa de dar
oportunidade de trabalho a detentos da Colônia Penal Jacy de Assis,
no Município de Uberlândia (Requerimento n° 2.80612004, do
Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao jornalista Manoel Gandra Fonseca pela edição n° 1 da
revista "A Par", com sede no Município de Formiga (Requerimento n°
2.827/2004, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Município de Cachoeira de Minas pelos 80
anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.829/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Cambuquira pelos 95 anos
de sua emancipação (Requerimento n° 2.832/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Santa Vitória pelos 55 anos
de sua emancipação (Requerimento n° 2.843/2004, do Deputado João
Bittar);

de aplauso à Companhia Vale do Rio Doce pelos 62 anos de sua
fundação (Requerimento n°2.852/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à empresa Atrium Turismo pelos 13 anos de sua
fundação (Requerimento n° 2.853/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Sindicato dos Servidores da Justiça de 2 a Instância do
Estado de Minas Gerais pelos 15 anos de sua fundação
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(Requerimento n° 2.866/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Hideraldo Luiz Caron pela aprovação
de seu nome por unanimidade para o cargo de Coordenador-Geral de
Restauração e Manutenção Rodoviárias do DNIT (Requerimento n°
2.869/2004, do Deputado Gil Pereira);

de congratulações com o Sr. Alexandre Silveira de Oliveira pela
aprovação de seu nome por unanimidade para o cargo de Diretor-
Geral do DNIT (Requerimento n° 2.870/2004, do Deputado Gil
Pereira);

de congratulações com o Município de Patos de Minas por sua
emancipação político-administrativa em 24/5/2004 (Requerimento n°
2.872/2004, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Município de Brasilândia de Minas pelo
aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 2.884/2004, do
Deputado Antônio Andrade);

de aplauso à Polícia Civil do Estado pelos 196 anos de sua
fundação, comemorados em 10/5/2004 (Requerimento n°2.885/2004,
do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Polícia Civil de Governador Valadares pelo
transcurso do 1960 aniversário de sua criação (Requerimento n°
2.887/2004, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a PMMG pelos serviços prestados pelo 40
Pelotão do 30 Batalhão do Município de Corinto (Requerimento n°
2.88812004, do Deputado Célio Moreira);

de aplauso ao Instituto Algar pelos 10 anos de sucesso do Projeto
Criança (Requerimento n° 2.889/2004, do Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao Grupo Algar por figurar no "ranking" das 100 melhores
empresa da América Latina (Requerimento n° 2.890/2004, do
Deputado Weliton Prado);

de congratulações com a comunidade de Cambuí pelo transcurso do
1121 aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 2.897/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de aplauso ao Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário
Federal do Estado pelos 15 anos de sua fundação (Requerimento n°
2.900/2004, do Deputado Doutor Viana);

de apoio aos produtores de banana de Janaúba devido aos
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE JUNHO DE 2004

ATAS

ATA DA 42 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 1.5a LEGISLATURA, EM 3/6/2004

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão e da Deputada Maria
Olivia

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: V Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nos 236 a 240/2004
(encaminham solicitação de urgência para o Projeto de Lei n°
1.690/2004, os Projetos de Lei n os 1.709 a 1.71112004 e projeto de
alienação de terras devolutas rurais ao Sr. Adão José da Silva e
outros, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício n°
14/2004 (encaminha Relatório de Atividades do 1° Trimestre de 2004),
do Presidente do Tribunal de Contas - Palavras da Sra. Presidente -
Questões de ordem - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n

o
s 1.712 e 1.713/2004 - Requerimentos

n
os 2.985 a 2.99112004 - Proposição não Recebida: Requerimento do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Alberto Pinto Coelho, Dalmo Ribeiro Silva e Elmiro
Nascimento - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz

Fernando Faria - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - José
Milton - Leonídio Bouças - Lúcia Pacifico - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Manha Campos
- Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
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Sargento Rodrigues -. Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olívia) - As 14h14min, a lista de

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

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

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

- O Deputado Neider Moreira, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 236/2004*
Belo Horizonte, 1° de junho de 2004.
Senhor Presidente,
Solicito a V. Exa. urgência extraordinária na tramitação do Projeto de

Lei encaminhado a essa egrégia Assembléia Legislativa pela
Mensagem n° 210, de 28 de maio de 2004, que dispõe sobre a
reestruturação societária da Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG, altera a Lei n°8.655, de 18 de setembro de 1984, e dá outras
providências.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado."
- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.690/2004.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM N° 237/2004*
Belo Horizonte, 1 0 de junho de 2004
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei anexo, que
autoriza a abertura de crédito suplementar para atender despesas do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
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Tal medida se justifica, uma vez que a Lei n° 15.031 de 20 de

janeiro de 2004, Lei Orçamentária Anual, não contém dispositivo que
autorize o Poder Executivo a abrir créditos suplementares ao
orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com pagamento
de serviços de terceiros, execução de obras e aquisição de imóveis, e
utilizará as seguintes fontes de recursos:

- anulação de dotação orçamentária do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, no valor de R$1.700.000,00 (um milhão e
setecentos mil reais);

II - alienação de ações da Telemar Norte Leste, no valor de
R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais);

III - convênio n° 142/2003, firmado entre o Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e o Banco do Brasil SIA, no valor de
R$3.170.000,00 (três milhões, cento e setenta mil reais).

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares dessa Casa o anexo projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.709/2004
Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$7.370.000,00, ao

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, em favor do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar a dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais no valor de fl$7.370.000,00 (sete milhões,
trezentos e setenta mil reais) estando as despesas e as respectivas
fontes de recursos assim especificadas:

- obras em comarcas do Estado a serem financiadas com:
a) anulação de dotação orçamentária proveniente da Taxa de

Fiscalização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, orçada para aquisição de equipamentos e material
permanente, no valor de R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil
reais);

b) alienação de ações da Telemar Norte Leste, no valor de
R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais);

II - treinamento de magistrados a ser financiado com recursos
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provenientes do Convênio n° 142/03, firmado entre o Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais e o Banco do Brasil S/A, no valor
de R$520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais);

III - aquisição de salas do Edifício Mirafiori para a ampliação da rede
física do Tribunal de Justiça do Estado a ser financiada com recursos
provenientes do Convênio n° 142/03, firmado entre o Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais e o Banco do Brasil S/A, no valor
de R$2.650.000,00 (dois milhões, seiscentos e cinqüenta mil reais).

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 238/2004*
Belo Horizonte, 1° de junho de 2004.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei anexo, que
autoriza a abertura de crédito suplementar para atender despesas do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Fundo Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor.

Tal medida se justifica, uma vez que a Lei n° 15.031 de 20 de janeiro
de 2004, Lei Orçamentária Anual, não contém dispositivo que autorize
o Poder Executivo a abrir créditos suplementares ao orçamento do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Fundo Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com aquisição
de material de consumo, pagamento de serviços de terceiros,
execução de obras, aquisição de equipamentos e material
permanente, e utilizará as seguintes fontes de recursos:

- anulação de dotação orçamentária do Ministério Publico do
Estado de Minas Gerais, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de
reais);

II - Convênio n° 076/2003, firmado entre o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e a Secretaria Especial de Direitos Humanos
da Presidência da república, no valor de R$1.217.004,00 (um milhão,
duzentos e dezessete mil e quatro reais);

III - Convênio SECEX/MMA n°2001 CC0083 e seus 1, II e III Termos
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Aditivos, firmado entre o Ministério do Meio Ambiente com
interveniência do Ministério da Integração Nacional, e da Secretaria de
Infra-estrutura Hídrica e o Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, no valor de R$916.070,00 (novecentos e dezesseis mil e
setenta reais);

IV - recursos provenientes de multas aplicadas pelo Programa
Estadual de Proteção ao Consumidor - PROCON/MG, no valor de
R$994.502,00 (novecentos e noventa e quatro mil e quinhentos e dois
reais).

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres pares dessa Casa o anexo projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.710/2004
Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$4.127.576,00, ao

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, em favor do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais e do Fundo Estadual de Proteção
e Defesa do Consumidor.

Art. V - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar a dotações orçamentárias do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e do Fundo Estadual de Proteção e Defesa
do Consumidor no valor de R$4.127.576,00 (quatro milhões, cento e
vinte e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais), estando as
despesas e as respectivas fontes de recursos assim especificadas:

- construção de sedes próprias para as Coordenadorias nos
Municípios de Montes Claros, Teótilo Otôni e Governador Valadares a
ser financiada com recursos provenientes do Convênio n° 07612003,
firmado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da
República, no valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinqüenta mil
reais);

II - aquisição de equipamentos e mobiliários para as Promotorias de
Justiça da Defesa dos Direitos da Infância e Juventude localizadas
nas macrorregiões do Jequitinhonha/Mucuri, Norte e Rio Doce, a ser
financiada com recursos provenientes do Convênio n° 076/2003,
firmado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da
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República, no valor de R$667.004,00 (seiscentos e sessenta e sete
mil e quatro reais);

III - aquisição de equipamentos de informática e mobiliários a serem
utilizados nas Coordenadorias da Bacia do Rio São Francisco a ser
financiada com recursos provenientes do Convênio SECEXIMMA n°
2001 CC0083 e seu Termo Aditivo n°003, firmado entre o Ministério do
Meio Ambiente com interveniência do Ministério da Integração
Nacional e da Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica e o Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, no valor de R$533.716,00
(quinhentos e trinta e três mil, setecentos e dezesseis reais);

IV - treinamento de promotores de justiça, a ser financiado com
recursos provenientes do Convênio SECEX/MMA n° 2001 CCOOS3 e
seu Termo Aditivo n° 003, firmado entre o Ministério do Meio Ambiente
com interveniência do Ministério da Integração Nacional e da
Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica e o Ministério Público do Estado
de Minas Gerais, no valor de R$382.354,00 (trezentos e oitenta e dois
mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais);

V - aquisição de material de consumo para o Fundo Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor a ser financiada com recursos de
multas aplicadas pelo Programa Estadual de Proteção ao Consumidor
- PROCON/MG no valor de R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil
reais);

VII - aquisição de equipamentos e material permanente, a ser
financiada com recursos de multas aplicadas pelo Programa Estadual
de Proteção ao Consumidor - PROCON/MG no valor de R$844.502,00
(oitocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e dois reais);

VIII - aquisição de equipamentos e material permanente para
implementar projeto de segurança nas instalações da Procuradoria
Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, a ser financiada com
recursos de anulação de dotação orçamentária de outras despesas
correntes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais no valor de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 239/2004*
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Belo Horizonte, 2 de junho 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 anexo, que
autoriza a abertura de crédito especial para atender despesas
relativas ao Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais -
FUNPEMG.

A medida justifica-se pela necessidade de alocação de recursos ao
mencionado Fundo para atender suas despesas com inversão
financeira, possibilitando também o registro de suas receitas, uma vez
que não foram previstas dotações orçamentárias para o Fundo na Lei
Orçamentária em vigor.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares dessa Casa o anexo projeto de lei

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.711/2004
Autoriza a abertura de crédito especial de R$31.000.000,00 para

atender despesas com inversão financeira do Fundo de Previdência
do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial,
até o limite de R$31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), para
atender despesas com inversão financeira do Fundo de Previdência
do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG, criado pela Lei
Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.

Art. 20 - Para acorrer o disposto no art. 1°, serão utilizados recursos
do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG,
provenientes das contribuições patronal e dos servidores e da
compensação previdenciária com o regime de previdência dos
servidores do Estado.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 240/2004*
Belo Horizonte, 2 de junho de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
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Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no

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 Adão José da Silva 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 integra:

"O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER -,
cumprindo o artigo 10, § 1°, da Lei n° 11.020, de 8/1/1993, e Lei n°
13.468, de 17/1/2000, que criou o ITER, vem solicitar de V. Exa. que
encaminhe mensagem à egrégia Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais pedindo aprovação para a alienação e/ou concessão de
terra devoluta aos cidadãos, cuja relação está anexa, após cumpridos
todos os procedimentos legais exigidos, a fim de que a augusta
Assembléia do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 62, inciso
XXXIV, da Constituição Estadual, com a redação da Emenda
Constitucional n° 34, de 8 de julho de 1998, 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".

Senhor Presidente, submeto aos nobres Deputados os expedientes
relativos à relação anexa.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 5.6.2004.
- A Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102,

inciso IX, alínea "e", do Regimento Interno, nos termos da Decisão
Normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIO

N° 14/2004, do Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de
Contas, encaminhando o relatório de atividades dessa Corte relativo
ao primeiro trimestre de 2004. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Palavras da Sra. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento
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da Mensagem 236/2004, do Governador do Estado, solicitando,
conforme o disposto no art. 69 da Constituição Estadual, que seja
atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n°
1.690/2004, de sua autoria, que dispõe sobre a reestruturação
societária da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -,
altera a Lei n°8.655, de 18/9/1984 e dá outras providências, o referido
projeto passa a tramitar em regime de urgência, nos termos do art.
208 do Regimento Interno.

Questões de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Antes da interrupção da reunião,

gostaria de parabenizar o Governador Aécio Neves por ter trazido ao
Mineirão o grande jogo Brasil e Argentina, realizado ontem à noite.
Com isso, divulgou-se nosso Estado, mostrando-se a pujança de Belo
Horizonte. Os torcedores vibraram com a vitória da Seleção Brasileira.
Merece destaque.

Além do mais, quero falar da intervenção do Governador, quando,
desta tribuna, denunciei o preço exorbitante cobrado pela FIFA, pois o
valor mínimo para o ingresso era R$60,00. Ele brigou, interferiu,
solicitou e conseguiu uma redução de 50% nesse preço. Queremos
ressaltar que o estadista, o líder, interferindo e agindo em defesa do
povo, consegue grandes vitórias.

Baseado nessa premissa, peço ao Governador Aécio Neves que
interfira junto ao Banco ltaú, a fim de não fechar agências de 58
cidades. Aliás, algumas delas já foram fechadas e outras estão sob
ameaça de fechamento.

Sabemos que o Banco tem um contrato altamente lucrativo com o
Estado, no qual é extremamente beneficiado. Esse contrato foi feito à
época da privatização do BEMGE e é muito gentil. Apesar disso, o
Banco não tem cumprido sua função social, pelo contrário, tem
demonstrado uma ação anti-social, pois o fechamento dessas 58
agências obrigará os funcionários públicos a receberem seus salários
em cidades muitas vezes a 60km, 80km ou 100km de distância.
Lembro que muitas dessas pessoas são funcionários aposentados -
pessoas já de idade - ou pensionistas. Além disso, as pequenas
cidades serão prejudicadas, uma vez que perderão divisas, pois as
pessoas que forem às cidades grandes, correndo diversos riscos,
farão suas compras lá.
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Fica aqui, portanto, essa ponderação. O Governador do Estado

deve atuar, ou exigiremos que o convênio do Estado com o Itaú seja
rompido. Na verdade, antes do término do contrato, um aditivo foi feito
antecipadamente até o ano de 2010. Percebemos que, quando lhe
interessa, o Banco trabalha com rapidez. Porém, quando há
necessidade de um pouco de doação, sensibilidade e parceria de sua
parte, ele não cede.

Deixamos aqui o nosso protesto. Continuaremos denunciando o fato
até que uma solução seja dada. Ou conseguimos a manutenção das
agências, com certo sacrifício do Banco, ou partimos para outra ação.
Se o ltaú não quer ficar com o osso, também não ficará com o filé.
Iremos romper esse contrato, que não passou por esta Casa. Não
constava esse aditivo antes do tempo, e não poderemos autorizá-lo.
Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, quero parabenizar D.
Paulo, Arcebispo de Diamantina, pois, no próximo sábado, a
Arquidiocese de Diamantina completará 150 anos. A comemoração
contará com a presença de cerca de 60 Bispos, e o Núncio Apostólico
estará naquela cidade, onde haverá uma grande festa. Quero registrar
os 150 anos de júbilo dessa Arquidiocese e parabenizar D. Paulo, que
tem feito excelente trabalho de evangelização e ótima administração
da Igreja Católica.

2' Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - A Mesa passa
a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI N° 1.712/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Olhos D' Agua - APAE Olhos D' Agua, com sede no
Município de Olhos D' Agua.

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

Amigos dos Excepcionais de Olhos D' Agua - APAE Olhos D' Agua,
com sede no Município de Olhos D' Agua.

Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

rs
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2004.
Arlen Santiago
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Olhos D' Agua, fundada em 2/4/2001, é uma entidade sem fins
lucrativos. A APAE realiza estudos relativos aos problemas dos
excepcionais. Seu objetivo maior é promover a qualidade de vida das
pessoas portadoras de deficiências, assegurando-lhes o exercício da
cidadania. Ao capacitá-los profissionalmente, mostra à sociedade as
reais possibilidades de inclusão do excepcional na vida social e
produtiva.

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

PROJETO DE LEI N°1.713/2004
Altera a Lei n°12.645, de 10 de outubro de 1997, que dispõe sobre a

instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema
de abastecimento de água e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 3 0 da Lei n° 12.645, de 10 de outubro de 1997, passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30 - A concessionária deverá instalar ou autorizar a instalação

do equipamento eliminador de ar no prazo de cento e oitenta dias
após solicitação por escrito do consumidor.

§ 1 0 - Findo o prazo a que se refere o "caput", fica o consumidor
autorizado a proceder à instalação, após comunicação por escrito à
concessionária, informando a data da instalação e responsabilizando-
se por ela.".

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.
Chico Simões
Justificação: A Lei n° 12.645, de 17/10/97, determina que as

concessionárias de serviço de abastecimento de água no Estado
devem instalar, por solicitação do consumidor, o equipamento
eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro. O art. 30
estabelece que a regulamentação da lei deveria ser feita no prazo de
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60 dias. No entanto, numa afronta à decisão tomada por esta
Casa, a COPASA-MG, principal concessionária de serviço de
abastecimento de água em operação em Minas Gerais, beneficiária
que é da cobrança pelo fornecimento de ar como se água fosse, tem
se furtado a regulamentar a lei e, com base na ausência da
regulamentação, se nega a instalar o equipamento num flagrante
descumprindo da legislação em vigor.

O projeto de lei em tela tem o objetivo de suprimir a necessidade de
regulamentação pelo Poder Executivo e estipular um prazo para que
as concessionárias atendam à solicitação do consumidor. Findo o
prazo, fica o consumidor autorizado a fazê-lo por conta própria de
forma a defender-se da evidente lesão de que está sendo vítima.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.98512004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas ao
parcelamento dos débitos em atraso referentes ao IPVA, bem como à
liberação dos documentos e do veículo na quitação da primeira
parcela. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.98612004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Editora Forense pelo
transcurso do centenário de sua fundação. (- A Comissão de
Educação.)

N° 2.987/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Ana Lúcia Almeida
Gazzola por sua eleição para a Presidência da Associação Nacional
dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior -
ANDIFES. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente
pela Deputada Vanessa Lucas. Anexe-se ao Requerimento n°
2.979/2004, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.988/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Estrada de Ferro Vitória a
Minas pelo centenário de sua criação.

N° 2.989/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Maurício Azêdo pela sua
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posse como Presidente da Associação Brasileira de Imprensa. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 2.990/2004, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas a que seja
solicitada ao Secretário de Defesa Social cópia do projeto do novo
Centro de Remanejamento de Presos - CERESP -, a ser implantado
na região Norte de Belo Horizonte. (- A Comissão de Segurança
Pública.)

N° 2.99112004, da Comissão de Transporte, pleiteando seja
solicitado ao Diretor-Geral do DER-MG informações sobre a
possibilidade de criação da linha de ônibus que menciona. (- A Mesa
da Assembléia.)

Proposição não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173 c/c o inciso 1 do art.

284 do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Deputado Federal Odelmo Carneiro Leão pelo
extraordinário trabalho realizado na Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Alberto Pinto Coelho, Dalmo Ribeiro Silva e Elmiro Nascimento.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1  do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a
realização da P reunião da Frente , Parlamentar Mineira para
acompanhamento das negociações da Área de Livre Comércio das
Américas.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Encerramento

• 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 segunda-feira, dia 7, às 9 e às 20
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horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA
E DECORO PARLAMENTAR NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA DA 15

LEGISLATURA, EM 16/3/2004
Às 15h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Biel Rocha e Padre João, membros
da supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Paulo
Piau. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 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 à discussão e à votação de proposições da
Comissão. O Deputado Biel Rocha, com a palavra, apresenta
requerimento em que solicita o arquivamento da Representação n°
1312004. Nessa oportunidade, usam da palavra os Deputados Fábio
Avelar, Dalmo Ribeiro Silva, Biel Rocha e Paulo Piau. O Deputado Biel
Rocha retira o requerimento anteriormente lido e apresenta outro
requerimento, em que solicita a devolução da Representação n°
13/2004 à Mesa da Assembléia para as providências necessárias, por
não se tratar de matéria relativa a representação contra parlamentar,
conforme ficou evidenciado na manifestação do Deputado Paulo Piau,
autor da referida representação, na reunião. Posto em votação, é o
requerimento aprovado. A Presidência esclarece que o inteiro teor da
reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a
ser marcada oportunamente, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João - Biel Rocha - Fábio

Avelar.
ATA DA ioa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA i& LEGISLATURA, EM
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11/5/2004

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Adaiclever Lopes e Laudelino Augusto, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Adalclever Lopes, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Carlos André
Mariani Bittencourt, Promotor de Justiça, publicado no "Diário do
Legislativo" do dia 7/5/2004. Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei n°
1.423/2003 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Adaiclever Lopes, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados João Biliar em que solicita a realização
de reunião para debater a inclusão de nova empresa aérea para
operar vôos diretos de Uberlândia para Brasília, São Paulo, Belo
Horizonte e Curitiba; Biel Rocha em que solicita o encaminhamento de
reportagem publicada no jornal Tribuna de Minas" sobre a ilegalidade
no cálculo dos pedágios cobrados pela empresa CONCER, no trecho
da BR-040 entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, à Comissão de
Transportes da Câmara Federal, solicitando providências para se
verificar a não-execução contratual por parte da concessionária, o
cálculo das tarifas cobradas dos usuários e o direito a eventual
ressarcimento dos valores pagos indevidamente; Adalclever Lopes e
Durval Angelo em que solicitam a realização de audiência pública no
Município de Manhuaçu para se debater o Programa de Pavimentação
Asfáltica do Governo do Estado nessa região e na microrregião de
Caratinga; Chico Simões em que solicita, a realização de audiência
pública, em Belo Horizonte, para debater alternativas que viabilizem a
obra de pavimentação asfáltica da MG-760, entre os Municípios de
Timóteo e São José do Goiabal; em que solicita a marcação de visita
dos Deputados membros da Comissão de Transporte, de Prefeitos e
Vereadores de Timóteo e São José do Goiabal e lideranças locais ao
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Secretário de Transportes e Obras Públicas para tratar da
pavimentação da MG-760, e em que solicita seja encaminhado ao
Governador do Estado apelo para que a obra de pavimentação da
MG-760 seja incluída na segunda fase do Programa Pró-Acesso do
Governo do Estado, tendo em vista a relevância da obra para o
desenvolvimento regional do Vale do Aço, interligando a BR-381 e a
BR-262, e Célio Moreira em que solicita -Audiência pública para se
debater a questão das perdas que vêm ocorrendo no escoamento das
produções agrícolas, devido à precariedade das rodovias que cortam
o 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, 25 de maio de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Laudelino Augusto - Chico Rafael.

ATA DA P REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DÁ 15 a LEGISLATURA, EM 11/5/2004

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Chico Simões, Doutor Viana, José Henrique, Mauro
Lobo e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária; os Deputados João Bittar, Paulo Cesar e a
Deputada Cecília Ferramenta, membros da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização. Estão presentes, também, os Deputados
Adaiclever Lopes, Carlos Pimenta, Célio Moreira, Dalmo Ribeiro Silva,
Domingos Sávio, Fábio Avelar e Wanderley Ávila. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira
reunião das Comissões. A Presidência informa que a reunião se
destina a obter, em audiência pública, esclarecimentos sobre o
fechamento de unidades bancárias do BEMGE-Itaú no Estado. Passa-
se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições das Comissões. A Presidência destina essa
parte da reunião a ouvir os convidados sobre a matéria objeto das
Comissões. Registra-se a presença dos Srs. Eduardo Antônio Santos,
Diretor Superintendente da Central de Administração da SEF,
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representando o Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de Estado
da Fazenda; Tadeu José de Mendonça, Consultor da AMM,
representando a Sra. Adriene Barbosa Andrade, Presidente da AMM;
Aldous Albuquerque Galletti, Diretor de Relações Institucionais do
Banco ltaú, representando o Sr. Luiz Antônio Ribeiro, Diretor-Gerente
Comercial de Agências III - MG/GO/NE do Banco ltaú; Fernando
Ferraz Neiva, Presidente do Sindicato dos Bancários de Belo
Horizonte e região; Carlos Muzzi, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos da OAB-MG, representando o Sr. Raimundo Cândido,
Presidente da OAB-Seção Minas Gerais; Ricardo Augusto Amorim,
Assessor Jurídico do PROCON-MG, e Aristides Vieira, Subsecretário
de Assuntos Municipais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, os quais são convidados a tomar assento
à mesa. O Presidente informa que o Prefeito José Aparecido,
Presidente da FEMAM, justificou sua ausência; em seguida tece suas
considerações iniciais e, logo após, passa a palavra aos Deputados
Antônio Júlio, Mauro Lobo, Chico Simões e Paulo Cesar, autores do
requerimento que deu origem a reunião e aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. O Presidente
registra a presença de várias autoridades presentes, e, logo após, são
submetidos a votação e aprovados requerimentos dos Deputados
membros das Comissões em que solicitam que sejam abertas as
negociações entre os membros das Comissões e o Banco ltaú,
visando à suspensão imediata do fechamento de agências, com
reabertura das que já tenham sido fechadas e a definição do prazo de
12 meses para a suspensão de qualquer fechamento de agências,
quando haverá entendimentos entre todas as partes envolvidas; do
Deputado Chico Simões em que solicita sejam convidados o
Secretário da Fazenda, o Advogado-Geral do Estado, um
representante do Banco ltaú para prestarem esclarecimentos sobre o
aditivo contratual ao contrato de prestação de serviços financeiros,
celebrado em 2002, e do Deputado Domingos Sávio em que solicita
sejam convidados, também, o Procurador-Geral do Estado e o
Secretário da Fazenda à época para participarem de reunião e em
que solicita do Secretário da Fazenda explicações sobre o processo
de negociação estabelecido nos itens VI 3 e VI 3.1 do contrato de
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prestação de serviços financeiros celebrado entre o Estado e o
BEMGE em 27/8/98, tanto para o fechamento de agências quanto
para o fechamento previsto de outras agências bancárias. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique - Doutor Viana -

Sebastião Helvécio - Paulo Cesar.
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 18/5/2004

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e a Deputada Jô
Moraes, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
a Deputada Marília Campos. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 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 20 turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 50/2004, que conclui pela aprovação na forma do
vencido em 1° turno com as Emendas n os 1 a 9, apresentadas (relator:
Deputado Fábio Avelar) e do Projeto de Lei n° 842/2003, que conclui
pela aprovação com a Emenda n° 1, apresentada (relator: Deputado
Domingos Sávio); e, no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 1.127/2003,
que conclui pela aprovação com as Emendas n os 1 a 5 (relatora:
Deputada Jô Moraes); e 1.353/2004, que conclui pela aprovação na
forma do Substitutivo n° i (redistribuído ao Deputado Dalmo Ribeiro
Silva). O Projeto de Lei n° 1.350/2003 é retirado da pauta por
determinação do Presidente, por não cumprir pressupostos
regimentais. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos nos
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2.835/2004, 2.839/2004, 2.846/2004 e 2.847/2004. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados Domingos Sávio em que solicita ao
Secretário de Estado de Defesa Social a priorização, por essa Pasta,
dos projetos encaminhados em anexo, que propõem a utilização de
parte dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública
destinados a Minas Gerais para equipar o 23 0 Batalhão da Polícia
Militar, a Delegacia Regional de Polícia Civil e a Companhia do Corpo
de Bombeiros, todos de Divinópolis; Dalmo Ribeiro Silva (4) em que
solicita seja formulado voto de congratulações com a Associação
Mineira de Municípios, na pessoa de sua Presidente, Adriene Barbosa
de Faria Brito, pela realização do 21° Congresso Mineiro de
Municípios; seja enviado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais para se agilizar o processo de instalação da Comarca
de Cruzília; seja encaminhado convite ao Secretário de Estado de
Planejamento para participar de reunião da Comissão a ser realizada
em 25/5/2004; e seja pedida ao referido Secretário atenção especial
quanto às reivindicações já enviadas em favor da Defensoria Pública.
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.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau - Jô Moraes - Dalmo

Ribeiro Silva.
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 18/5/2004
As 1 Shi 3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Doutor Viana e Luiz Humberto Carneiro, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Vice-
Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto
Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matérias
constantes na pauta e a discutir, em audiência pública, o Projeto de

MÁrÚS



351
Lei no 63912003, do Deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre
a defesa agropecuária, cria o fundo estadual de defesa agropecuária e
dá outras providências, no 1° turno. A Presidência acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Mensagem Governamental n° 206/2004, em
turno único, (Deputado Doutor Viana); Projeto de Resolução n°
1.214/2003, no 20 turno, (Deputado Padre João); e Projeto de Lei n°
1.525/2004, em turno único, (Deputado Luiz Humberto Carneiro).
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, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno, do Projeto de
Lei n° 1.290/2003 (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro). O
Projeto de Resolução n° 1.516/2004, no 1° turno, é retirado da pauta
por força do art. 135, § 31 do Regimento Interno. O Deputado Luiz
Humberto Carneiro devolve à Presidência a relatoria do Projeto de Lei
n° 639/2003, no 1° turno. A seguir, a Presidência redistribui ao
Deputado Dr. Viana essa proposição, que é retirada da pauta pelo
relator, por meio de requeirmento aprovado pela Comissão. Em
relação ao Projeto de Lei n° 1.391/2004, no 1° tumo, constante da
pauta, é aprovado requerimento do relator, Deputado Luiz Humberto
Carneiro, solicitando seja a matéria convertida em diliência ao IMÃ e
ao Laboratório de Patologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas -
ICB -, da UFMG. 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° 2.868/2004. A Presidência destina esta
parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o
Projeto de Lei n° 639/2003. Registra-se a presença dos Srs. Pedro
Luiz Ribeiro Hartung, Diretor Técnico e representante do Diretor-Geral
do IMÃ e do Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
Ronaldo Pedrosa, Delegado Federal substituto do Ministério de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Minas Gerais; Márcio
Carvalho, Assessor Econômico, representante do Presidente da
FAEMG; Marcos Antônio Fabri, Diretor Técnico, representante do
Presidente da EMATER-MG; e Artur Fernandes Gonçalves Filho,
Assessor Técnico e representante do Presidente da EPAMIG, os
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quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Doutor Viana, 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 e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Ana Maria Resende - Padre João.

ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 19/5/2004
Às ghlsmin, comparece à Câmara Municipal de Uberlândia o

Deputado João Bittar, membro da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Leonídio Bouças. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Bittar , declara aberta a
reunião e, nos termos do inciso III do art. 120 do Regimento Interno,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior; a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, a
implementação do Projeto Parque Tecnológico na cidade de
Uberlândia, pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de
Minas Gerais, a requerimento do Deputado João Bittar. O Sr.
Presidente registra a presença dos Srs. Deputado Olavo Bilac Pinto
Neto, Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia; João Bento,
professor da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade
Federal de Uberlândia - UFU -, representando o Sr. Arquimedes
Diogenes Ciloni, Reitor da UFU; José Luiz Rodrigues, Reitor do
Centro Universitário do Triângulo - UNIT -, representando o Sr.
Wellington Salgado de Oliveira, Pró-Reitor de Planejamento e
Finanças da UNIT; Olavo Vieira da Silva, Secretário Municipal de
Turismo de Uberlândia; Anna Flávia Lourenço Esteves Martins Bakô,
Coordenadora do Programa Inovação Tecnológica no Parque
Industrial Mineiro; Rosângela Rheiro, Coordenadora do Projeto
Parque Tecnológico; Fábio Túlio Felippe, Presidente do Conselho
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Regional de Desenvolvimento Tecnológico da FIEMG; e Vereador
Felipe Atiê, representando o Vereador Tenente Lúcio, Presidente da
Câmara Municipal de Uberlândia, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência faz uso da palavra para as 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
à 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.
João Bittar, Presidente - Paulo Cesar - Ana Maria Resende.

ATA DA 108 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 19/5/2004
As 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor Viana, José
Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e
Laudelino Augusto. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Jayro Lessa, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Agostinho Patrús,
Secretário de Transporte e Obras Públicas; Antônio José Gonçalves
Henriques, Coordenador-Geral da Coordenação-Geral de Orçamento
e Finanças do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome; e José Henrique Paim Fernandes, Presidente do FNDE,
publicados no "Diário do Legislativo" do dia 15/05/2004. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 1.292/2003,
no 20 turno (Deputado Jayro Lessa); 1.311/2003, no 2 0 turno
(Deputado Mauro Lobo); 1.335 e 1.369/2004, no 1° turno (Deputado
Ermano Batista); 1.352 e 1.361/2004, no 1° turno (Deputado
Sebastião Helvécio); 313/2003, no 2 0 turno (Deputado José Henrique)
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e 26/2003, no 20 turno (Deputado Chico Simões). O Deputado
Doutor Viana retira-se da reunião. Passa-se à ia Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o
Projeto de Lei n° 896/2003, no 1° turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Sebastião Helvécio. O Deputado José Henrique retira-se da reunião.
Após discussão e votação, é rejeitado o parecer do relator, Deputado
Jayro Lessa, que conclui pela rejeição do Projeto de Lei n°
1.149/2003. Ato contínuo, o Presidente designa o Deputado Sebastião
Helvécio novo relator, para que emita o seu parecer sobre o Projeto
de Lei n° 1.149/2003, na próxima reunião. Após discussão e votação,
é aprovado o parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.263/2003 (relator: Deputado Jayro Lessa). O Presidente retira da
pauta o Projeto de Lei n° 1.335/2003, por não cumprir pressupostos
regimentais. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento do Deputado Adalclever Lopes,
na forma do Substitutivo apresentado pelo Deputado Jayro Lessa, que
conclui pela aprovação, solicitando ao Secretário da Fazenda e ao
Diretor do ltaú a relação das agências bancárias do BEMGE fechadas
em 2004 e daquelas cujo fechamento esteja previsto. 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, 26 de maio de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - Mauro Lobo -

Sebastião Helvécio - José Henrique - Doutor Viana.
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇAO NA
2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM

19/5/2004
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Dimas Fabiano e Dinis Pinheiro (substituindo este
ao Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do PL),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dinis Pinheiro,
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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. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 288, 674,

1.174, 1.224, 195, 446, 1.010, 1.291, 1.296, 1.298, 1.299, 1.300,
1.305, 1.326/2003,1.356, 1.365, 1.368, 1.371 e 1.381/2004 (Deputado
Dimas Fabiano); 1.382, 1.393, 1.403, 1.412, 1.413, 1.422, 1.427,
1.428, 1.434, 1.440, 1.441, 1.444, 1.446 e 1.447/2004 (Deputado Dinis
Pinheiro). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nos 288, 674, 1.174 e 1.224/2003 (relator: Deputado Dimas
Fabiano). Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 195, 446,
1.010, 1.291, 1.296, 1.298, 1.299, 1.300, 1.305 e 1.326/2003; 1.356,
1.365, 1.368, 1.371 e 1.381/2004 (relator: Deputado Dimas Fabiano);
1.382, 1.393, 1.403, 1.412, 1.413, 1.422, 1.427, 1.428, 1.434, 1.440,
1.441, 1.444, 1.446 e 1.447/2004 (relator: Deputado Dinis Pinheiro).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente- Dimas Fabiano :DOutOr Ronaldo.
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 19/5/2004

As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Cesar, Biel Rocha e Ivair Nogueira, 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
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membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, no 1° turno, o parecer pela
aprovação do Projeto de Lei n° 1.128/2003 na forma do Substitutivo n°
1 (relator: Deputado Biel Rocha). O Projeto de Lei n° 1.121/2003 é
retirado da pauta, atendendo-se a determinação do Presidente da
Comissão, Deputado Paulo Cesar, tendo em vista que o autor da
matéria, Deputado Gilberto Abramo, protocolizou no Plenário pedido
para que o projeto fosse retirado de tramitação. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião conjunta desta
Comissão com a Comissão de Política Agropecuária, às 151h15min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Biel Rocha - Chico

Rafael.
ATA DA 13 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15a LEGISLATURA, EM 20/5/2004

Às 8h115min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de
Abaeté os Deputados Durval Angelo e Roberto Ramos, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, 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 ouvir vítimas e testemunhas da prática de tortura por parte
de autoridade policial em Abaeté e comunica o recebimento de ofício
do Desembargador Joaquim Alves de Andrade, em que justifica sua
ausência na reunião. A Presidência destina essa parte da reunião a
ouvir os convidados e, em seguida, registra a presença dos Srs.
Armando Greco Filho, representando o Sr. Antônio Carlos Lataliza
França, Prefeito Municipal de Abaeté; Ivanir Deladier da Costa,
Presidente da Câmara Municipal de Abaeté; Paulo Henrique Senra
Carneiro Barbosa, Promotor de Justiça da Comarca de Abaeté; Lindon
Batista Neves, Delegado Regional de Bom Despacho; Renato Moreira
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Campos, Presidente do Conselho da Comunidade; e dos
Vereadores da Câmara Municipal de Abaeté Antônio Valadares
Chamon, José Lúcio Rocha e Silva, Vicente Lamounier Filho, Salmo
José de Almeida, Cláudio de Sousa Valadares, Jairo José Teodoro e
Mauro de Almeida Campos, os quais tomam assento à mesa. O
Presidente, 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, 26 de maio de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha - Roberto Ramos.

ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO DO CAFÉ, EM 20/5/2004

As 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia,
Adalclever Lopes, Fábio Avelar e Irani Barbosa, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 discutir e votar
proposições da Comissão. Nesta fase, o Deputado Sargento
Rodrigues apresenta requerimentos (5), em que solicita seja
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado para que
designe um Promotor de Justiça com a finalidade de acompanhar os
trabalhos da Comissão; seja formulado apelo ao Chefe da Policia
Civil, para que designe um Delegado de Polícia Civil para acompanhar
os trabalhos da Comissão; seja formulado apelo ao Superintendente
da Polícia Federal no Estado para que o serviço de inteligência da
Polícia Federal acompanhe os trabalhos; seja formulado apelo ao
Secretário da Fazenda, para que designe um Técnico da Receita
Estadual para acompanhar os trabalhos da Comissão; e sejam
ouvidos, no Município de Carmo do Rio Claro, o Promotor de Justiça
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da Comarca de Carmo do Rio Claro, o Delegado de Polícia Civil de
Carmo do Rio Claro, a Sra. Isabel Lemos, os Srs. Eleir Ribeiro de
Carvalho e Antônio Inácio Claudino, produtores rurais, e Josué
Rogério Soares e Natal Marcos Pereira, donos das Empresas
Armazéns Gerais Ouro Preto Ltda e Exportadora de Café do Carmo
Ltda.. Submetidos a votação, são os requerimentos aprovados.
Registra-se o voto contrário do Deputado Irani Barbosa referente ao
primeiro requerimento, O Deputado Rogério Correia apresenta
requerimentos (2), em que solicita seja designado um membro da
PMMG para acompanhar os trabalhos desta CPI; seja realizada
reunião com autoridades que investigam o desaparecimento de sacas
de café nos diversos municípios das regiões Sul e Zona da Mata do
Estado. Submetidos a votação, são os requerimentos aprovados. 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, 27 de maio de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro

Silva Marília Campos.	 -
ATA DA 6 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 25/5/2004
Às 1 Ohl Omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sidinho do Ferrotaco e Chico Simões (substituindo este ao Deputado
Weliton Prado, por indicação da Liderança do PT), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Neider
Moreira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sidinho
do Ferrotaco, declara aberta a reunião, 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 implantação do transporte escolar dos
alunos da rede estadual de ensino da região Centro-Oeste, conforme
prevê a Lei Federal n° 10.709, de 31/7/2003. A Presidência destina
essa parte da reunião a ouvir os convidados sobre o assunto objeto da
reunião. Registra-se a presença das Sras. Rosemaria Carvalho
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Rodrigues e Selma Helena Fraga Delfino Figueiredo,
representando a Sra. Vera Lúcia Prado, Secretária Municipal de
Educação de Divinópolis; Eliana Cançado Ferreira, Diretora da 12
Superintendência Regional de Ensino; Eliana Pereira Tavares,
Presidente da Associação dos Trabalhadores do Ensino Municipal de
Divinópolis; Maria das Dores Manoel, Vereadora e Presidente da
Comissão de Educação da Câmara Municipal de Divinópolis; Maria da
Consolação Faria, Presidente do Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente; e do Sr. Jésus Bento, Diretor do Sindicato dos
trabalhadores Rural de Divinópolis, 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 nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Sidinho do Ferrotaco - Rogério

Correia - Antônio Carlos Andrada.
ATA DA 11 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S LEGISLATURA, EM

25/5/2004
Às 1 4h3omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Laudelino Augusto e Chico Rafael (substituindo este ao
Deputado Adalclever Lopes, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Laudelino
Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a se discutirem e votarem proposições da
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Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
Vereador José Antônio da Silva, Presidente da Câmara Municipal de
Dores do lndaiá, e Walter da Rocha Tosta, Presidente da União dos
Paraplégicos de Belo Horizonte, publicados no" Diário do Legislativo"
dos dias 13, 14 e 21/5/2004, respectivamente. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 261/2003 (Deputado

Djalma Diniz); 750/2003 (Deputado Gil Pereira); 751/2003 (Deputado
Laudelino Augusto); 1.471/2004 (Deputado Adalclever Lopes), em
turno únicõ, e 1.284/2003 (Deputado Célio Moreira), no 10 turno.
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, os
Projetos de Lei nos 751/2003 (relator: Deputado Laudelino Augusto) e
1.471/2004 (relator: Deputado Adalclever Lopes), que receberam
parecer pela aprovação. Submetidos a votação, são aprovados os
Requerimentos n°5 2.827, 2.869, 2.870 e 2.904/2004. Submetidas a
discussão e votação, são aprovadas as redações finais dos Projetos
de Lei n°5 1.010/2003 e 1.428/2004. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados Célio Moreira em que solicita a realização de reunião com
convidados, para colher subsídios para a elaboração de parecer sobre
o Projeto de Lei n° 1.284/2003, de autoria do Deputado Dm15 Pinheiro,
que dispõe sobre a proibição de cobrança em conta telefônica de
ligações realizadas e não incluídas há mais de 30 dias; em que solicita
seja enviado ofício ao Diretor-Geral do DER-MG, solicitando seja
enviada a esta Casa relação detalhada da despesa anual com as
residências regionais dessa autarquia, incluindo a despesa com
pessoal por residência, bem como relação das residências que estão
e as que não estão em funcionamento no Estado; em que solicita seja
enviado ofício ao Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil,
solicitando informações sobre os critérios adotados pelo DETRAN no
que diz respeito à aquisição das placas; e em que solicita a realização
de visita da comissão ao Estádio Governador Magalhães Pinto -
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Mineirão -, para verificar as reformas realizadas; Laudelino
Augusto, em que solicita seja enviado ofício ao Coordenador-Geral da
68 UNIT, do DNIT, solicitando providências para se construir acesso
seguro e eficaz, de distância reduzida, para pedestres e todos os tipos
de veículos automotores, ao Bairro Córrego dos Mulatos, no Município
de Estiva e no Distrito Rio do Peixe, no Município de Cambuí, ambos
no entorno da BR-381, na região do Sul de Minas, e Doutor Viana em
que solicita seja encaminhado pedido de informação ao Sr. Alexandre
Silveira de Oliveira, Coordenador-Geral da 68 UNIT do DNIT, sobre o
cronograma de reforma da BR-135 e o motivo da paralisação das
obras iniciadas no trecho compreendido entre o trevo da BR-040, no
Município de Curvelo e o entroncamento de Engenheiro Navarro.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
conjunta com a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, na mesma data, às 15 horas, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Gil Pereira - Ojalma Diniz - Laudelino

Augusto.	-	 -
ATA DA 128 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158
LEGISLATURA, EM 26/5/2004

As 9h1 Omin, 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 Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Biel Rocha , dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar proposições da Comissão e comunica o
recebimento de ofícios dos Srs. Antônio de Padova Marchi Júnior,
Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado, e Célia Beatriz
Gomes dos Santos, Promotora de Justiça, publicados no "Diário do
Legislativo" de 21/5/2004 e 221512004 respectivamente; Mário de
Assis, Presidente da FAPAEMG e Assessor da Associação de
Professores Públicos de Minas Gerais - APPMG -, solicitando sejam
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tomadas providências quanto ao relato de violência de que teria
sido vítima o Diretor da Escola Estadual Dr. Orestes Diniz, do
Município de Betim. O Presidente dá ciência aos Deputados do
relatório da visita desta Comissão ao Município de Caratinga, em
6/5/2004, e da realização da II Conferência Estadual de Direitos
Humanos, nos dias 27 e 28/5/2004. Passa-se à 2a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Foram aprovados em redação
final os Projetos de Lei n os 1.393 e 1.444/2004. Passa-se à 3a Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, foram aprovados
requerimentos dos Deputados Durval Angelo (5), em que solicita seja
realizada uma audiência pública, com os convidados que menciona,
para se debater o projeto de construção de um "cadeião' para 800
pessoas, na região Norte de Belo Horizonte, e sua implicação no
cumprimento da legislação relativa aos direitos humanos; seja
convocado para a referida audiência pública o Subsecretário de
Administração Penitenciária; seja realizada visita desta Comissão à
APAC de Sete Lagoas para se verificarem as condições de
cumprimento de pena nessa unidade prisional; seja agendada
audiência pública com o objetivo de se discutir o Projeto de Lei n°
1.350/2004, do Governador do Estado, que cria a Ouvidoria-Geral do
Estado; seja realizada reunião desta Comissão, com a presença de
convidados que menciona, com o objetivo de se ouvir a Promotora de
Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público Estadual sobre as
denúncias de prática de tortura por agente policial no Município de
Abaeté; do Deputado Roberto Ramos, em que solicita sejam
realizadas visitas desta Comissão aos hospitais psiquiátricos da rede
pública do Estado e a todos os manicômios judiciários do Estado com
a finalidade de se verificarem In loco' as condições e possíveis
violações dos direitos humanos nesses estabelecimentos; do
Deputado Biel Rocha, em que solicita seja realizada audiência pública,
com os convidados que menciona, para se debater a homofobia e, em
especial, o combate à violência contra homossexuais em nosso
Estado; dos Deputados Durval Angelo, Roberto Ramos e Biel Rocha,
em que solicitam seja ouvido por esta Comissão o Sr. Jucênio Morais
Mendes de Oliveira, policial que se encontra detido, para prestar
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esclarecimentos sobre seu envolvimento e do Delegado Marco
Túlio em crime de tortura. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

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

Abramo.
ATA DA ? REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA

FRUTICULTURA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 26/5/2004

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende e os Deputados Carlos Pimenta e Laudelino Augusto,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente "ad hoc", Deputada Ana Maria Resende, declara aberta a
reunião e informa que não há ata a ser lida tendo vista ser esta a
primeira reunião da Comissão e que esta se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator da matéria e fixar
dia e horário das reuniões ordinárias. A seguir, a Presidente determina
sejam distribuídas as cédulas de votação e designa o Deputado
Carlos Pimenta como escrutinador. Feita a contagem dos votos, são
registrados três votos para Presidente e três votos para Vice-
Presidente, respectivamente, para os Deputados Laudelino Augusto e
Luiz Humberto Carneiro. A Presidente "ad hoc" empossa o Presidente
eleito e passa a ele a direção dos trabalhos. O Deputado Laudelino
Augusto agradece a confiança nele depositada, designa o Deputado
Carlos Pimenta relator da matéria e anuncia que, conforme acordado
com os membros da Comissão, as reuniões ordinárias serão
realizadas às quintas-feiras, às 10 horas. 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, 3 de junho de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Carlos Pimenta - Ana Maria

Resende - Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 26/5/2004
As 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Adalclever Lopes, Leonídio Bouças,
Sidinho do Ferrotaco e Padre João (substituindo este ao Deputado
Weliton Prado, por indicação da Liderança do PT), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sidinho do Ferrotaco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater a segurança
do patrimônio histórico do Município de Mariana, que foi objeto de
ação civil ajuizada pelo Sr. Antônio Carlos de Oliveira, Promotor de
Justiça da Comarca de Mariana. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projeto de Lei n° 1.294/2003, no 2 0 turno (Deputado
Sidinho do Ferrotaco), e Projeto de Lei n° 1.128/2003, em turno único
(Deputado Adalclever Lopes). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
n os 1.437/2004 (relatora: Deputada Ana Maria Resende), 1.507/2004
(relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco), 1.535/2004 (relatora:
Deputada Ana Maria Resende), 1.54412004 (relator: Deputado Weliton
Prado), 1.567/2004 (relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco). A seguir
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos
195, 446, 1.291, 1.296, 1.299, 1.305 e 1.326/2003, 1.371 e
1.403/2004. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos n os 2.902 e 2.91112004. 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 que esta Comissão promova gestão junto
às Secretarias da Educação e do Planejamento e junto ao Governador
do Estado, com vistas a resguardar os candidatos aprovados no
concurso para o cargo de Inspetor Escolar para a Superintendência
Regional de Ensino de Montes Claros; Adalclever Lopes, em que
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solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a
Comissão de Turismo, para tratar dos possíveis benefícios que a rota
de peregrinação denominada Caminho da Luz ocasionará á Zona da
Mata mineira; Chico Simões, em que pleiteia seja solicitada ao
Governador do Estado a consignação na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e na Lei Orçamentária de recursos específicos para o
transporte escolar dos alunos da rede pública estadual; Weliton Prado,
em que solicita seja realizada audiência pública para debater a grade
horária das escolas estaduais do ensino médio e em que solicita seja
realizada audiência pública no Município de Araguari para tratar da
situação dos conservatórios estaduais de música localizados na
região do Triângulo Mineiro; da Deputada Ana Maria Resende, em
que pleiteia seja solicitado à Secretaria da Educação que apresente,
até o final do ano, um plano, incluindo metas, do ensino da rede
pública estadual. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir
os convidados que discorrerão sobre o assunto objeto desta reunião.
Registra-se a presença do Ten. Antônio Marcos Ramos de Freitas,
Comandante da Guarda Municipal de Mariana, representando o Sr.
Celso Cota Neto, Prefeito Municipal de Mariana, o qual é convidado a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Padre João, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao
convidado, para que faça sua exposição. 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, 2 de junho de 2004.
Ana Maria Resende, Presidente - Leonídio Bouças - Weliton Prado.
ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO ESPECIAL DA

SILVICULTURA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 27/5/2004

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Leonardo Quintão, Célio Moreira, Doutor Viana e Padre João,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Leonardo Quintão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana,
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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. A
Presidência informa que a reunião se destina a traçar um panorama
geral do setor de base florestal mineiro, em contraposição ao cenário
mundial, explorando as perspectivas de expansão e inovação das
atividades econômicas do Estado; e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: do Presidente da FAEMG, indicando o Sr.
Carlos Alberto Santos Oliveira, para acompanhar os trabalhos da
Comissão. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos do Deputado Padre João
solicitando que o Sr. Rodrigo Pinto Mata Machado, do setor de
Ecologia do Departamento de Biologia Geral do Instituto de Ciências
Biológicas da UFMG, participe das reuniões da Comissão; e do
Deputado Doutor Viana solicitando que o Sr. Laércio Couto,
Presidente da Rede Nacional de Biomassa para Energia, seja
convidado para expor sobre uso múltiplo da floresta, com ênfase na
geração de energia. Registra-se a presença dos Srs. José de Castro
Silva, Área de Tecnologia de Produtos Florestais da Universidade
Federal de Viçosa; José Batuíra de Assis, Secretário Executivo da
Associação Mineira de Silvicultura - AMS -; Dárcio Calais, Assistente
Técnico da AMS; Luciano Di Santi, representante da Comissão
Pastoral da Terra; Rodrigo Pinto Mata Machado, do setor de Ecologia
do Departamento de Biologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas
da UFMG; José Medina da Fonseca, Coordenador do IEF; e
Wellerson David Viana, Gerente Executivo da SMEF. A Presidência
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, 3 de junho de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Doutor Viana - Padre João - Célio Moreira.

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA CAFEICULTURA
MINEIRA, EM 27/5/2004

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Sebastião Navarro Vieira, Fábio Avelar, Dalmo Ribeiro Silva e
Marília Campos (substituindo esta ao Deputado Rogério Correia, por
indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão. O Presidente comunica o recebimento de requerimento do
Deputado Rogério Correia, no qual solicita sejam os Srs. José de
Souza Neto, empresário e comprador de café; João Carlos Ferreira,
Administrador Fazendário da Secretaria da Fazenda; Wagner Lomonti,
funcionário da Secretaria da Fazenda, e Christovam Souto Lyra de
Freitas, produtor, convocados a prestar esclarecimentos em reunião
desta Comissão, em 31/5/2004, na cidade de Carmo do Rio Claro,
sobre o desaparecimento de sacas de café do Armazém Ouro Preto.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Presidente faz a
leitura de correspondência enviada à Comissão pelo advogado Galba
Soares, determina à assessoria que a encaminhe ao relator, para
análise, e esclarece que o 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 reunião extraordinária, a ser realizada na Câmara
Municipal de Carmo do Rio Claro, em 31/5/2004, às 9h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - Adalclever Lopes - Fábio Avelar.	 -
ATA DA 13 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 158 LEGISLATURA, EM 27/5/2004

Às 9h45min, comparecem na Câmara Municipal de São Francisco
os Deputados Sargento Rodrigues e Rogério Correia, 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 Rogério Correia,
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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. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, a prostituição infantil na Cidade. A Presidência destina esta
parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o
assunto. Registra-se a presença do Major PM Jorge Bonifácio de
Oliveira, representando o Coronel Geraldo Magela Moreira de Castro,
Comandante do 3° Comando Regional de Policiamento Militar de
Montes Claros; das Sras. Luciana KelIen Santos Pereira, Promotora
de Justiça da Comarca de São Francisco; Luzia Ferreira Neves,
representante do Conselho Tutelar de São Francisco; dos Srs. João
Henrique Furtado de Oliveira, Delegado da Comarca de São
Francisco; Armando Gonçalves e Antônio Afonso de Almeida,
Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de São Francisco,
respectivamente, os quais são convidados a tomar assento à mesa
dos trabalhos. A Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério
Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de junho de 2004.
Sargento Rodrigues, ?residente - Alberto Bejani - Chico Simões.

ATA DA 3 REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 27/5/2004
Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Mauro Lobo e Paulo Cesar (substituindo este ao
Deputado Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do PFL),
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 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 discutir e votar matéria
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constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições para as quais designou os relatores citados a
seguir: Propostas de Ação Legislativa n°5 224/2004 (relator Deputado
Leonardo Quintão), 225 e 22612004 (relator Deputado Mauro Lobo).
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. A
Proposta de Ação Legislativa n° 6/2003, é retirada da pauta, por
determinação do Presidente da Comissão por não cumprir
pressupostos regimentais, e a Proposta de Ação Legislativa n°
220/2004 deixa de ser apreciada em virtude de solicitação de prazo
regimental pelo respectivo relator, Deputado Mauro Lobo. 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, 2 de junho de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Olinto Godinho.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM

31/5/2004
As 9h45min, comparecem na Câmara Municipal de Carmo do Rio

Claro os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues,
Rogério Correia, Adalclever Lopes e Fábio Avelar, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 ouvir os Srs. Cristiano
Cassiolato, Promotor de Justiça da Comarca de Carmo do Rio Claro;
Marcos Tadeu Brandão, Delegado de Polícia Civil de Carmo do Rio
Claro; Wagner Lomonti, funcionário da Secretaria da Fazenda; João
Carlos Ferreira, Administrador Fazendário da Secretaria da Fazenda;
Eleir de Carvalho, produtor rural de Conceição da Aparecida; Isabel
Lemos Pereira Coppieters e Antônio Inácio Galdino, produtores rurais
de Carmo do Rio Claro; Josué Rogério Soares e Natal Marcos
Pereira, proprietários das empresas Armazéns Gerais Ouro Preto
Ltda. e Exportadora de Café do Carmo Ltda.; Welington Rosa e
Leopoldo Vinuto, administradores da Exportadora de Café do Carmo
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Ltda.; Luciano Barreto, administrador dos Armazéns Gerais Ouro
Preto Ltda.; José de Souza Neto, empresário e comprador de café; e
Christovam Souto Lyra de Freitas, investidor, e a discutir e a votar
proposições da Comissão. A Presidência faz a leitura da
correspondência encaminhada à Mesa pelo Sr. José Augusto
Cordeiro, produtor rural, residente no Sítio Café Velho - Barreiro -, em
Carmo do Rio Claro. A Presidência concede a palavra aos Deputados
Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem à
Comissão, e ao Deputado Rogério Correia, relator, para suas
considerações iniciais. Os depoentes, cada um por sua vez, fazem
sua qualificação e em seguida respondem às perguntas dos
parlamentares presentes. Conforme requerimentos do Deputado
Rogério Correia, aprovados durante a reunião, são ouvidos também
os Srs. Orlando Forgetti e João Bertolino. A Presidência esclarece que
os depoimentos constam, na íntegra, nas notas taquigráficas da
reunião. Na fase de discussão e de votação de proposições da
Comissão, são aprovados requerimentos do Deputado Rogério
Correia (2), em que pleiteia seja solicitado ao Banco Centro do Brasil
a quebra do sigilo bancário dos Srs. Josué Rogério Soares, Natal
Marcos Pereira, Welington Rosa, Luciano Barreto e Leopoldo Vinuto,
pessoas envolvidas no desaparecimento de sacas de café na cidade
de Carmo do Rio Claro, e seja convocado o Sr. José Rizolias para
prestar esclarecimentos a esta Comissão; do Deputado Sargento
Rodrigues, em que pleiteia seja solicitada à Secretaria da Fazenda a
indicação de uma equipe de fiscais destinados a auxiliar esta
Comissão no exercício de suas atribuições fiscalizadoras nos
municípios e locais indicados pela CPI; do Deputado Adalclever
Lopes, em que pleiteia sejam solicitados ao Delegado de Polícia do
Município de Carmo do Rio Claro os nomes dos proprietários e dos
motoristas dos veículos que transportaram café da empresa Armazéns
Gerais Ouro Preto Ltda., em Carmo do Rio Claro, bem como o número
das placas dos referidos veículos; dos Deputados Sebastião Navarro
Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia, Adalclever Lopes e
Fábio Avelar, em que pleiteiam sejam solicitados à Juiza da Comarca
de Carmo do Rio Claro empenho e agilização na decretação da prisão
preventiva dos Srs. Josué Rogério Soares, Natal Marcos Pereira,
Welington Rosa, Luciano Barreto e Leopoldo Vinuto. Cumprida a
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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, 3 de junho de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - Adalclever Lopes - Fábio Avelar - Irani Barbosa - Dalmo
Ribeiro Silva.

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

DA isa LEGISLATURA, EM 1°16/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e Chico Simões (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 Chico Simões,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e a votar
proposições da Comissão. Passa-se à 38 Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja enviado oficio aos
Srs. João Antônio Leote, Chefe da Polícia Civil, e Nelson Pasiadache
da Rocha, Comandante-Geral da Brigada Militar do Estado do Rio
Grande do Sul, solicitando-lhes que sejam viabilizados esforços com
vistas à apreensão do veículo Mercedes Bens que se encontra, em
poder de Zanone da Silva Machado, em Sapucaí do Sul-RS, conforme
documentação entregue. 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, 3 de junho de 2004.
Sargento Rodrigues, ? residente - Rogério Correia - Doutor Ronaldo.

ATA DA 5 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA i& LEGISLATURA, EM 10/6/2004
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As 10h114min, comparecem na Sala das Comissões os

Deputados Ermano Batista, Chico Simões, José Henrique, Mauro
Lobo e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Alberto Pinto Coelho e Weliton
Prado. 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. Oswaldo Borges da Costa
Filho, Diretor Presidente da CODEMIG, e José Henrique Paim
Fernandes, Presidente do FNDE, publicados no "Diário do Legislativo"
de 27/5/2004, e Humberto Costa, Ministro da Saúde, publicado
no"Diário do Legislativo" de 29/5/2004. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 1.484/2004, no 1° turno,
e 1.312/2003, no 20 turno (Deputado Jayro Lessa); 431/2003, no 20
turno (Deputado Mauro Lobo); 1.396/2003, no 2 0 turno, e 1.61512004,
no 1 0 turno (Deputado Ermano Batista); 360/2003 e Projeto de
Resolução n° 1.516/2004, no 1° turno (Deputado Chico Simões);
Projetos de Lei n

o
s 1.430/2004, no 1° turno, e 438/2003, no 20 turno

(Deputado Doutor Viana); 1.395/2004, no 2 0 turno (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. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 20 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.201/2003 na forma

do Vencido no 1° turno (relator: Deputado José Henrique) e
1.466/2004 com a Emenda n°1 ao Vencido no 1° turno (relator:
Deputado Mauro Lobo) e pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de
Lei n° 1.166/2003 na forma do Substitutivo n° 1 da Comissão de
Educação (relator: Deputado Ermano Batista). Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Ermano Batista, que conclui pela
aprovação na forma do Substitutivo n°1 da Comissão de Constituição
e Justiça do Projeto de Lei n° 1.353/2004, no 1° turno, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado Chico Simões. 0 Projeto de Lei
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n° 117/2003 é convertido em diligência à Secretaria de
Planejamento e Gestão, atendendo-se a requerimento do Deputado
Chico Simões, aprovado pela Comissão. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana - Chico Simões - Jayro

Lessa - José Henrique - Sebastião Helvécio.	-
ATA DA 12 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM

10/6/2004
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Djalma Diniz, Gil Pereira e Laudelino Augusto,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a se discutirem e votarem proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral
do DER-MG; Oswaldo Borges da Costa Filho, Diretor Presidente da
CODEMIG; e João Geraldo de Resende, Presidente da Câmara
Municoipal de Barão de Cocais, publicados no "Diário do Legislativo"
dos dias 27 e 29/5/2004, respectivamente. Passa-se à 2 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o parecer pela aprovação do
Projeto de Lei n°750/2003 (relator: Deputado Gil Pereira). Submetidos
a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
2.915, 2.927 e 2.942/2004. 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 Laudelino Augusto e Weliton
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Prado, em que solicitam a realização de reunião para debater
questões relativas ao Estádio Magalhães Pinto; Laudelino Augusto (2),
em que pleiteia seja solicitado ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas sejam tomadas providências relativas à segurança no
trânsito da MG-173, no Município de Sapucaí-Mirim, e em que solicita
ao Diretor-Geral do DER-MG informações sobre a possibilidade de
instalação de linha de ônibus ligando o Bairro Jardim Montanhês ao
centro de Ibirité e Ibirité ao centro de Belo Horizonte. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária, dia 2/6/2004, às 10 horas, com a finalidade de colher
subsídios para a elaboração do parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.284/2003, do Deputado Dinis Pinheiro, que dispõe sobre a proibição
de cobrança de ligações realizadas e não incluídas, há mais de trinta
dias, em conta telefônica, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Laudelino Augusto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE DE

TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A
MENSAGEM N° 194/2004

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

A fim de dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa, por intermédio da Mensagem n° 194/2004, onze processos de
legitimação de posse de terras devolutas rurais do Estado, instruídos
pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER -, autarquia
vinculada à Secretaria Extraordinária para Assuntos de Reforma
Agrária.

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

Fundamentação
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Os referidos dispositivos constitucionais atribuem à Assembléia

Legislativa a competência privativa de aprovar, previamente, a
alienação ou a concessão de terra pública, com as seguintes
ressalvas no que tange à terra devoluta, que é espécie daquela: a
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana (art. 246, § 2 0); a concessão gratuita do
domínio de área devoluta rural não superior a 50ha a quem, não
sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, a possua como sua, por
cinco anos ininterruptos, sem oposição, tenha nela sua moradia e a
tenha tornado produtiva (art. 247, § 30, II); nos processos de
legitimação de terra devoluta rural em que houve ação judicial
discriminatória, limitada à área de 250ha e atendidos os requisitos de
cumprimento da função social, nos termos do art. 186 da Constituição
Federal, e devolução, pelo ocupante, da área remanescente (art. 247,
§ 8°, 1 e li); e a alienação ou a concessão de terras públicas e
devolutas rurais previstas no art. 247, com área de até lOOha.

Sobre a matéria, cabe observar, ainda, que esse mesmo artigo, no §
60, permite a alienação de terra devoluta rural, por compra
preferencial, até a área de 250ha, a quem torná-la economicamente
produtiva e comprovar sua vinculação pessoal com ela; e, no § 90,
inciso II, determina que "será encaminhada à Assembléia Legislativa
relação das terras públicas e devolutas a serem legitimadas ou
concedidas administrativamente".

A par desses dispositivos da Constituição do Estado, devemos
esclarecer que a relação referida na mensagem discrimina seis glebas
de terras devolutas que se enquadram no disposto no art. 247, § 9 0 , II,
ou seja, não se sujeitam à prévia autorização legislativa e, por isso,
devem apenas constar na relação a ser enviada a esta Casa para dar
ciência das terras devolutas a serem legitimadas administrativamente,
com antecedência mínima de noventa dias da expedição do título, a
ser enviada à Assembléia Legislativa pelo Chefe do Poder Executivo.

Isso porque as glebas de tais processos individualmente não
compreendem áreas superiores a lOOha, e, embora os seus titulares
foram - ou virão a ser - beneficiados com outras titulações de terras
devolutas, ainda assim não se atingiu o limite constitucional de 250ha,
referido no art. 247, § 60 , da Cada mineira, conforme já apontamos.

Restando cinco processos de legitimação que efetivamente se
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subordinam à prévia aprovação por parte deste Parlamento, foram
eles devidamente analisados, constatando-se que todos foram
instruídos de acordo com normas constitucionais vigentes e com
procedimentos exigidos pela legislação atinente à matéria -
notadamente as Leis n os 550, de 1949; 9.681, de 1988; e 11.020, de
1993, e, portanto, apresentam-se desprovidos de quaisquer vícios
jurídicos.

Cabe-nos, assim, apresentar no final deste parecer o projeto de
resolução que aprova as pretensas alienações das respectivas glebas,
conforme preceitua a mencionada decisão normativa.

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

resolução a seguir formalizado.	-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°/2004

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas nos termos do Anexo único desta resolução,
observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
* - O Quadro do Anexo único foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 5.6.2004.
Sala das Comissões, 1 0 de junho de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Doutor

Viana - Padre João.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 3/6/2004, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento do Sr.
Eduardo Mauro Velloso Araújo, ocorrido em 26/5/2004, nesta Capital.
(- Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da

Sra. Oraida Mendes Castro, ocorrido em 2/6/2004, em Viçosa. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
David Marcelino, ocorrido em 18/5/2004, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2004

ATAS

ATA DA 28a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 216/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.201/2003; renovação da votação do projeto; aprovação; verificação
de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da
votação; chamada para a recomposição do número regimental;
existência de quórum para votação; renovação da votação; aprovação
na forma do vencido em 1° turno - Inexistência de quórum especial
para votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em 20
turno, do Projeto de Lei Complementar n° 50/2004; votação nominal
do projeto, salvo emendas e subemenda; aprovação na forma do
vencido em 1° turno; votação nominal das Emendas n os 1 a 3 e 5 a 9;
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; existência
de quórum para votação; renovação da votação nominal das Emendas
nos 1 a 3 e 5 a 9; aprovação; questão de ordem; leitura e votação
nominal da Subemenda n° 1 à Emenda n° 4; aprovação;
prejudicialidade da Emenda n° 4; declarações de voto; questão de
ordem; declaração de voto - Prosseguimento da discussão, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 1.466/2004; discurso do Deputado Rogério
Correia; questões de ordem; existência de quórum para a continuação
dos trabalhos; questão de ordem; encerramento da discussão;
questões de ordem; discurso do Deputado Weliton Prado; votação do
projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de votação; inexistência
de quórum para votação; anulação da votação; chamada para a
recomposição do número regimental; existência de quórum para
votação; renovação da votação do projeto, salvo emenda; aprovação
na forma do vencido em 1 0 turno; votação da Emenda n° 1; aprovação
- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°165/2003; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Encerramento.

Comparecimento

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adaiciever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Maria
José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - 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 Mauri Torres) - As 91h14min, 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.

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 1.201/2003, da Deputada Marília Campos, que
consolida a legislação estadual que dispõe sobre o Programa de

rs
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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
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno. A Presidência vai renovar a votação do projeto.
Em votação, o projeto. 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 processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 31 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a toma sem efeito e, nos termos do § 6°
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 44 Deputados. Há
quórum para votação. A Presidência vai renovar a votação do projeto.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.201/2003 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas que há para a apreciação das demais matérias constantes na
pauta.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 50/2004,
do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que dispõe sobre a
elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado de Minas

rÁ
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Gerais. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno, com as
Emendas n

o
s 1 a 9, que apresenta. No decorrer da discussão, foi

apresentada ao projeto a Subemenda n° 1 à Emenda n° 4, do
Deputado Fábio Avelar. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260,
inciso 1, c/c os arts. 192 e 255 do Regimento Interno. As Deputadas e
os Deputados que desejarem aprová-la registrarão "sim", e os que
desejarem rejeitá-la registrarão "não". A Presidência vai dar início ao
processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que
tomem os seus lugares. Em votação, o projeto, salvo emendas e
subemenda.

- Registram 'sim' as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Carlos Pimenta -
Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gil Pereira - Jayro Lessa -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Marília Campos - Miguel Martini - Padre João - Paulo Cesar -
Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley
Avila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas e subemenda. Em
votação, as Emendas n os 1 a 3 e 5 a 9.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Não houve

quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito.
A Presidência verifica, de plano, que já existe quórum para votação

e vai renovar a votação das emendas. Em votação, as Emendas n os 1
a 3 e 5 a 9.

- Registram	"sim" as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Ana Maria Resende - André
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Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Carlos Pimenta -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Jayro Lessa - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - MarUja
Campos - Miguei Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila -
Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 43 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão aprovadas as Emendas n os 1 a 3 e 5 a 9.

Questão de Ordem
O Deputado Miguei Martini - A votação do Projeto de Lei

Complementar n° 50/2004 já foi concluída.
O Sr. Presidente - Foram votados o projeto e as emendas, mas

ainda há uma subemenda a ser votada.
O Deputado Miguei Martini - Gostaria que fosse lida essa

subemenda, de que tomamos conhecimento agora.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à leitura da Subemenda n° 1 à Emenda n° 4.
O Sr. Secretário - (- Lê a Subemenda n° 1 à Emenda n°4 ao Projeto

de Lei Complementar n° 50/2004, que foi publicada na edição do dia
19/5/2004).

O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 4.
- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Júlio - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Diizon
Meio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Jayro Lessa - Laudelino Augusto
- Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo



383
Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada a Subemenda n° 1 à Emenda n°4.
Com a aprovação da subemenda, fica prejudicada a Emenda n° 4,
ficando, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei
Complementar n° 50/2004 na forma do vencido em 1° turno, com as
Emendas nos 1 a 3 e 5 a 9 e com a Subemenda n° 1 à Emenda n°4. A
Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Miguel Martini - Quero comunicar ao Deputado Weliton

Prado que hoje mesmo a imprensa está noticiando que o Supremo
deu ganho de causa para o Estado de Minas Gerais e considerou
constitucional a Taxa de Incêndio implantada no Estado. Então,
apesar da profecia contrária e da afirmativa de que era
inconstitucional, esse não foi o entendimento do Supremo. Assim, não
fica mais essa dúvida para nenhum dos mineiros e brasileiros.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Tive a alegria de assinar
como autor o Projeto de Lei Complementar n° 50, que acabamos de
votar e que estabelece normas para a feitura e a consolidação das leis
do Estado de Minas Gerais.

Ao fazer essa declaração de voto, quero prestar minha homenagem
a todos os que trabalharam nesse projeto. Há muito tempo, quando o
Deputado Romeu Queiroz era Presidente desta Casa, constituiu-se
um grupo de trabalho para estudar a consolidação das leis, dado o
grande emaranhado de leis e o grande número de leis coincidentes ou
mesmo antagônicas neste Estado.

Muitas são confusas, em função da prática constante desta Casa, ao
longo do tempo, de apresentar as chamadas emendas "frankenstein",
ou seja, emendas que, apesar de não apresentarem qualquer relação
com o projeto original, eram nele inseridas no 2 0 turno. Era impossível
conhecer a lei, porque assuntos estranhos à sua ementa eram
inseridos em seu texto.

Naquela época, tive a alegria e o prazer de coordenar um grupo de
trabalho, constituído por diversos Deputados, como o colega
Wanderley Ávila. Tivemos grandes assessores, como o Menelick,
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servidor desta Casa, e Edgar Amorim Filho, nosso ex-funcionário,
hoje Desembargador do Estado. Portanto, presto esta homenagem
não apenas ao Dr. Edgar, mas também aos demais componentes do
grupo que trabalharam agora, em conjunto com a Advocacia-Geral do
Estado, para que fosse produzida uma lei que, dentro da melhor
conformação possível, atendesse aos interesses de Minas Gerais.
Assim, teremos uniformidade na elaboração das leis, e estará sempre
disponível, aos que têm necessidade de trabalhar com a legislação,
um texto claro, objetivo e que absorva todas as modificações
introduzidas na lei original.

Por isso, nesta declaração de voto, presto homenagem,
principalmente, ao corpo técnico desta Casa, que muito nos auxiliou
para que tivéssemos um bom projeto de lei. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, esclareço ao nobre
Deputado Miguel Martini que o Bloco PT-PCdoB não entrou com
qualquer ADIN no STF, mas no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Solicitaremos à nossa assessoria que lhe preste maiores
esclarecimentos. A Federação do Comércio entrou com mandado de
segurança no STF.

Se houver tal decisão da justiça, lamentaremos muito, mas
continuaremos cobrando a aprovação do projeto que revoga, em
caráter definitivo, a injusta e imoral Taxa de Incêndio, que penaliza
não apenas a população mineira, mas também as pequenas e as
microempresas, que estão passando por muitas dificuldades
financeiras.

O Governador Aécio Neves ainda não cumpriu duas promessas que
fez à população. No dia 21 de abril, garantiu às pessoas físicas que
haviam pago a Taxa de Incêndio que devolveria os valores pagos.
Infelizmente, até hoje isso não aconteceu. Prometeu, mas não
cumpriu. Portanto, solicitamos, mais uma vez, o cumprimento dessa
promessa feita à população mineira.

Faltando com a verdade, também disse que estava suspendendo o
pagamento da Taxa de Incêndio. O pagamento não foi suspenso, mas
prorrogado até 21/4/2005. A população, no próximo ano, terá de pagar
duas vezes a taxa de incêndio. Como resolver esse problema? O que
precisamos fazer para que o Governador não passe por mentiroso?
Votar um projeto que revogue essa Taxa ou conseguir uma posição
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favorável da justiça? Esperamos que o Governador cumpra sua
palavra e devolva os valores pagos à população, dentro da lei, porque,
se o fizer, sem que tenhamos um projeto revogando a Taxa ou uma
decisão favorável da justiça, fica caracterizada improbidade
administrativa, renúncia de receita. O Governador pode até perder o
cargo se não obedecer à lei.

O Bloco PT-PCdoB continuará firme nessa luta. Solicitamos que a
população pressione empresas, associações ligadas aos setores
empresariais, mobilizando-se contra essa Taxa descabida, injusta e
de caráter confiscatório.

Acabamos de aprovar um projeto da Deputada Marília Campos
sobre o Micro Geraes. A Deputada está preocupada com as pequenas
e as micro- empresas. Temos algumas dúvidas em relação ao projeto,
em relação aos prestadores de serviço, com a possibilidade de haver
um aumento da carga tributária, mas, se houver, vamos fazer as
modificações necessárias. A Deputada Marília Campos está
empenhada nesse projeto, e sabemos da sua capacidade. E uma
contradição aprovarmos projetos favorecendo as empresas, e o
Governador penalizar e cobrar mais impostos. Sabemos que a carga
tributária de Minas Gerais é uma das mais pesadas da Federação. As
nossas empresas não agüentam mais. A população está revoltada
com essa Taxa de Incêndio. Vamos continuar pressionando nas
escolas e em praças públicas. Vamos sensibilizar o Governador, e
esperamos contar com o apoio de todos os Deputados desta Casa
para revogar a Taxa de Incêndio em caráter permanente, porque essa
taxa é injusta e penaliza a população. Não à Taxa de Incêndio! Não ao
pacotaço do Governador Aécio Neves.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero falar sobre o

mesmo assunto de que falaram os Deputados Miguel Martini e Weliton
Prado. Tivemos uma notícia ruim. Não sei se senti nas palavras do
Deputado Miguel Martini, ao anunciar que a Taxa de Incêndio teria
sido declarada constitucional pelo STF, uma certa alegria.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Rogério
Correia que suscite sua questão de ordem de acordo com o
Regimento Interno.

0 Deputado Rogério Correia - Serei breve, Sr. Presidente. Consta
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no próximo projeto que vamos votar o incentivo à quitação de
débitos para com a Fazenda do Estado. Ao mesmo tempo que
acontece isso, o Governo insiste na cobrança da Taxa de Incêndio.
Estou inscrito para a discussão do projeto e poderei discutir essa
questão com mais clareza, mas não poderia deixar de lamentar a
notícia dada pelo Deputado Miguel Martini. Já estamos de luto pela
morte da mãe do Secretário Danilo de Castro, a quem manifestamos
os nossos sentimentos, e agora o Deputado Miguel Martini nos dá
outra notícia triste, que seria a possibilidade de o Governo cobrar a
Taxa de Incêndio. Senti um certo ar de alegria quando ele fez esse
anúncio tão triste. Essa Taxa de Incêndio é mais uma etapa do
tarif aço e da voracidade fiscal do Governador. Isso não significa que a
nossa luta tenha terminado. Se o Supremo assim agiu, tentaremos,
nesta Casa Legislativa, desfazer essa Taxa de Incêndio, que é muito
injusta, não só com os empresários, mas com a população de modo
geral. Ela poderá ter essa taxa cobrada novamente depois das
eleições, talvez em dobro, como já noticiaram vários jornais.

O Sr. Presidente - A Presidência interrompe o Deputado Rogério
Correia para dizer que vamos entrar na discussão do próximo projeto,
quando V. Exa. terá a oportunidade de tratar desse assunto.

Gostaria que as questões de ordem fossem feitas dentro da matéria
constante na pauta.

O Deputado Rogério Correia - Tudo bem, Sr. Presidente; a regra
deverá valer para todos.

O Sr. Presidente - Quando existe matéria polêmica em pauta, a
Presidência tem procurado fazer isso, para que possamos dar
andamento aos trabalhos de votação.

O Deputado Rogério Correia - Presidente, não concordo com essa
decisão de V. Exa. e deixo isso publicamente registrado. V. Exa.
permitiu que o Deputado Miguel Martini viesse até aqui falar
exatamente sobre o mesmo assunto que eu. Portanto, V. Exa. foi
complacente com ele, deixando que anunciasse essa triste notícia aos
mineiros.

O Sr. Presidente - A Presidência, por liberalidade, permitiu que os
Deputados Miguel Martini e Weliton Prado fizessem uso da declaração
de voto por se tratar de assunto diverso da matéria apreciada.

0 Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, qualquer Deputado



387
pode solicitar a palavra, pela ordem. Portanto, como Líder do
partido, julgo necessária a minha manifestação.

O Sr. Presidente - Desde que esteja cumprindo o Regimento da
Casa.

O Deputado Rogério Correia - Assim sendo, V. Exa. deveria
observar isso sempre, e não apenas quando este Deputado fala. Na
verdade, a palavra pela ordem é constantemente solicitada para
outros assuntos, como se fosse um pinga-fogo. Então, por que,
exatamente neste momento, V. Exa. toma essa estranha decisão?
Talvez por se tratar da maldita Taxa de Incêndio.

Declaração de Voto
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Parabenizo o Deputado Sebastião

Navarro Vieira pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 50.
Pudemos acompanhá-lo e fazer vários encaminhamentos nas
comissões. Por isso, sabemos da importância desse projeto para
Minas Gerais. Trata-se da unificação, ou seja, da consolidação das
leis vigentes em Minas Gerais dentro de seu universo jurídico.

Graças à persistência e à determinação do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, esse projeto de sua autoria, vindo da legislatura
passada, foi aprovado, por unanimidade, nesta Casa. Então,
parabenizo o Deputado pela importância extraordinária desse projeto
para o universo jurídico, para que o povo mineiro possa ter, acima de
tudo, a prestabilidade das leis.

Mais uma vez, parabéns, Deputado Sebastião Navarro Vieira, por
trazer um mecanismo excepcional a Minas Gerais, de acordo com
suas leis e, particularmente, com tudo o que já aprovamos nesta
Casa. Fica aqui registrada a nossa homenagem, em nome da
Bancada do PSDB.

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 20 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
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado
Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados,

rs



388
encontra-se na pauta o Projeto de Lei n° 1.466/2004, que disciplina
o Programa de Pagamento Incentivado de Débitos para com a
Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais.

O Governo diz que esse programa irá melhorar a arrecadação,
incentivando o pagamento dos que têm débito com a Fazenda
Pública. O Estado deu aos Deputados e às entidades representativas
dos empresários a garantia de que esse projeto e o votado
anteriormente não acarretariam aumento de carga tributária. E
impossível ter certeza, mas fiscalizaremos. Caso ocorra aumento,
faremos alterações.

O Governo garante que não ajuda o mau pagador, porque a dívida
permanecerá, caso ele interrompa o pagamento do débito negociado.
Esse item merecerá nossa fiscalização. Afirma, ainda, que o projeto
possibilitará arrecadação expressiva para aliviar os cofres do Estado,
o que cobraremos.

As três questões são passíveis de dúvidas, levantadas
constantemente pelo Deputado Antônio Júlio, especialmente no que
se refere à capacidade de arrecadação. De qualquer forma, ainda este
ano o Governo deve ao funcionalismo público uma resposta para
melhorar suas condições de trabalho e os salários. Esse compromisso
não foi cumprido pelo Governador, que não investe nas condições de
funcionamento do aparato do Estado.

A Polícia Militar - PM - está sucateada e reclama, com razão, da
falta de condições de trabalho e dos salários precários. Vamos ver
que índice o Governo irá oferecer este mês, conforme prometido. A
PM está se mobilizando e, justificadamente, tem que fazer pressão
para ver suas reivindicações atendidas. O Governo do Estado, ao
invés de negociar, encomenda pesquisas à FIEMG, tentando intimidar
os policiais. O mesmo faz com os professores, que vivem uma
situação precária. O plano de carreira aprovado não tem tabela
salarial, e o Governo não marcou data para enviá-la. Lembro que, sem
a tabela, o plano não anda.

Aprovamos esse dois projetos para que o Governo não tenha
desculpas para não aumentar os salários dos funcionários públicos e
não investir no Estado. Até o momento, tudo o que fez foi com verba
do Governo Federal. Agora, será assinado um convênio entre a
COPASA e o BNDES, sendo que a maior parte dos recursos vem do
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Banco. Certamente, colocará o nome no programa como se fosse
do Estado. Aliás, o atual Governo envia para Minas muito mais
recursos do que o do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Ressalto isso, porque alguns Deputados querem passar a ilusão de
que o Governo Federal está fazendo contenção de um percentual
grande de impostos para Minas.

Esse grande percentual ainda cresceu no Governo Fernando
Henrique, que nada remetia para Minas Gerais devido à briga com o
Sr. Itamar Franco. O Governo Lula é diferente e tem tratado Minas
Gerais com o carinho que o Estado merece. Para que o Governo do
Estado não tenha desculpas para não dar aumento ao funcionalismo
público nem para não fazer investimentos, porque a Oposição barra
seus projetos, aprovaremos esse projeto de lei do Governo, embora
isso não signifique que conseguirá a arrecadação que promete, como
se esta fosse a sua salvação. Mas o Governo é muito esperto. Coloca
armadilhas para, caso seja reprovado, dizer que a Oposição não lhe
deixou mecanismos arrecadatórios suficientes para conceder
aumentos e fazer investimentos. Portanto, aprovaremos o projeto de
lei, mas cobraremos a apresentação da tabela do plano de carreira
dos professores e dos demais setores do funcionalismo público, assim
como o reajuste da Polícia Militar.

O Governo, na sua sede arrecadatória, na sua voracidade fiscal, não
desiste da cobrança da Taxa de Incêndio. Infelizmente, recebemos a
notícia, que merece o luto desta Assembléia e do Estado de Minas
Gerais, de que o Governo teria conseguido, no STF, um aval para a
cobrança da Taxa de Incêndio. Trata-se de uma péssima notícia: O
povo mineiro terá de voltar a receber, em casa, as malditas boletas
das Taxas de Incêndio. Vocês se lembram daquelas boletas de
R$50,00, F1$100,00, R$200,00, contra as quais valentemente lutamos
e que felizmente foram suspensas pela justiça mineira? Será que mais
impostos serão cobrados do nosso sofrido povo? A voracidade fiscal
do Governador Aécio Neves é lamentável. E ainda há quem
comemore a volta dessa taxa, o que muito me espanta. O povo
mineiro terá de receber novamente as boletas, o que é uma
verdadeira injustiça. Caso haja alguma ação judicial, que possa ser
interposta, nós utilizaremos tal expediente para pôr fim ao que
consideramos absurdo. Vamos insistir no projeto de lei que
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apresentamos com o PMDB, solicitando a revogação da Taxa de
Incêndio. Esta Assembléia terá de se posicionar sobre a questão, cujo
impacto é de todos conhecido. Pobres e ricos, especialmente os mais
pobres, serão sacrificados com essa taxa, sem que sequer tenha sido
medido o risco de incêndio de suas casas. Caso essa notícia infeliz se
confirme, perguntamo-nos o porquê de a justiça não questionar a
forma pela qual foi medido o risco de incêndio. Isso foi feito com qual
aparelho? O que foi levado em consideração? Alguém foi averiguar o
risco de incêndio das casas? E uma taxa completamente injusta. E
vem o Deputado Líder da Maioria dizer, com ares de felicidade, que o
Supremo concedeu ao Governador a cobrança da Taxa de Incêndio.
Não há nada a comemorar, pelo contrário, estamos de luto com essa
notícia, caso seja confirmada. Mas, ao mesmo tempo, o Governo
incentiva o pagamento de débitos com a Fazenda Pública. E a
voracidade fiscal que denunciamos.

A Deputada Maria Tereza Lara (em parte) - Nobre companheiro
Deputado Rogério Correia, Líder de nosso bloco, estou solidária com
a sua fala. Lembro-me da indignação do povo em Betim, quando
começaram a chegar as primeiras boletas. Estive nas igrejas, e,
durante as homilias, algumas paróquias denunciaram essa Taxa de
Incêndio e solicitaram ao povo que procurasse os Deputados para
verificar se haviam votado contra ou a favor. E uma situação muito
grave. Se de fato o STF for a favor da cobrança dessa taxa, isso não
pode ser comemorado. Temos de ser solidários com o povo mineiro,
denunciar e lutar até o final para extinguir essa Taxa de Incêndio. O
povo já não agüenta aumento de taxas, já não suporta essa carga;
não porque não queira contribuir para o Estado, mas pela situação em
que se encontra, com as altas taxas de luz, de água e telefonia. Há
uma verdadeira indignação em todo o Estado, em todas as cidades
que temos visitado. Essa taxa é injusta. O trabalhador já não suporta
essa exorbitância na cobrança de taxas. Nosso bloco lutará até o final
com todas as armas e, se possível, ainda recorrerá à justiça, além de
continuar com a denúncia permanente. Conclamo todos os Deputados
para acabarmos essa Taxa de Incêndio.

No dia em que o povo se está preparando para o jogo entre o Brasil
e a Argentina, não é possível uma notícia bombástica como essa.

0 Deputado Rogério Correia* - A Deputada Maria Tereza Lara
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lembrou muito bem que hoje haverá o jogo entre Brasil e Argentina.
Seria bom que cada um dos torcedores que estarão no Mineirâo
soubesse, no estádio, que o Governador pretende remeter novamente
as boletas da Taxa de Incêndio para sua casa. E uma notícia
importante em um dia de jogo, com a presença do Governador do
Estado. O povo, no estádio, comemorará a Taxa de Incêndio com um
verdadeiro foguetório. Acho que o Governador não espera foguetes
favoráveis à Taxa de Incêndio. Seria até bom que o povo soubesse
dessa notícia no estádio, para receber bem o Governador Aécio
Neves, que até lembra um pouco a figura do Nero, com essa Taxa de
Incêndio. Nero botou fogo em Roma. Até parece que Belo Horizonte
vai incendiar-se toda e é preciso cobrar uma Taxa de Incêndio de
cada casa, para que a cidade não se incendeie. O Governador Aécio
está menos para "neves" e mais para incêndio. A Deputada Maria
Tereza Lara fez uma boa lembrança.

O Deputado Chico Simões está neste momento na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, apresentando um
requerimento de autoria dele e de minha autoria, solicitando a
investigação da notícia da formação de uma força-tarefa que teria
descoberto um prejuízo de R$40.000.000.000,00 em notas frias para o
erário do Estado.

Esse valor significa três vezes mais do que o Estado arrecada em
um ano.

Li no jornal de hoje que o Governador Aécio Neves está incomodado
com a notícia de sonegação fiscal por meio de notas frias. Ora,
R$40.000.000.000,00 seriam a salvação do Estado. Se isso estiver
realmente ocorrendo, uma fiscalização eficaz para desmantelar a
máf ia das notas frias e passar a recolher ICMS fará com que o Estado
triplique sua arrecadação.

O jornal "Estado de Minas" publicou ontem e hoje a notícia que essa
máf ia se espalha também por outros Estados. Há pessoas presas
devido à emissão de notas frias. A sonegação está, portanto,
comprovada, e, ao que tudo indica, configura crime organizado.

Em nome do Bloco PT-PCdoB, as Comissões de Fiscalização
Financeira e de Segurança Pública estão apresentando um
requerimento solicitando permissão para fazer uma investigação e, se
necessário, instalar uma CPI para apurar os fatos. Esperamos que o
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Governo aprove nosso requerimento.

Se o sonegador fiscal, que está dando tamanho prejuízo ao Estado,
for desmascarado, o Governo já não precisará ficar inventando taxas
para onerar a população, como é o caso da maldita Taxa de Incêndio.
Os Deputados do Governo já não precisarão vir à tribuna comemorar
que a Taxa de Incêndio será novamente cobrada.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Deputado Rogério Correia,
parabenizo-o por seu pronunciamento.

Esclareço ao Deputado Miguel Martini que o Bloco PT-PCdoB não
impetrou nenhuma ADIN no STJ ou no STF. Entramos, sim, com uma
ADIN no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Deputado, portanto,
está totalmente equivocado.

Acabamos de fazer uma consulta, pela Internet, ao STF e ao STJ
em relação à ADIN aque ele se referiu. Não encontrei nada. Desafio o
Deputado a vir mostrar-nos as provas. Se afirmou, tem de provar. Que
traga, então, como prova a decisão do STF em relação à tal ADIN.
Pode ter havido decisão em relação ao mandato de segurança, mas
em relação à ADIN não houve nada.

Percebi a alegria com que o Deputado Miguel Martini deu a notícia
da confirmação da cobrança da Taxa de Incêndio. Vi felicidade no
rosto do Deputado.

A Taxa de Incêndio é um absurdo. Imaginem os senhores se as
pessoas que já estão com dificuldade de pagar luz e água tiverem de
pagar também a Taxa de Incêndio. Uma senhora, em Uberlândia, que
não tinha como pagar pela energia elétrica, teve sua casa incendiada
por uma vela. Como pagará essa senhora a Taxa de Incêndio, que; na
verdade, não é responsabilidade sua, mas do Estado?

Deixamos nosso protesto, caso a notícia tenha sido mesmo de mau-
gosto.

Continuaremos mobilizando esta Casa para votar o projeto do Bloco
PT-PCdoB e do PMDB e revogar, em caráter definitivo, a Taxa de
Incêndio, que é injusta, incoerente e que muito penaliza a população
de Minas Gerais.

Quero agradecer ao Deputado Rogério Correia e dizer que pode ter
certeza absoluta de que não nos vamos amedrontar. Lutaremos até o
último minuto e continuaremos denunciando as injustiças cometidas
pelo Governo do Estado.

MUN
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O Deputado Rogério Correia* - Deputado Weliton Prado, V. Exa.

tem sido um bravo combatente dessa Taxa de Incêndio, e com toda
razão. E algo totalmente injusto, realmente.

Esse projeto de lei que estamos votando para melhorar a
arrecadação é importante porque parece que o Estado vai mal do
ponto de vista de investimentos. Hoje, às 11 horas, o Governador
Aécio Neves presidirá a solenidade de assinatura do maior contrato de
financiamento de seu Governo. Entrei no "site" da COPASA para obter
essas informações. São lOhlemin, ainda há tempo para os
Deputados do PT comparecerem à solenidade, e recomendo que o
façam pelo seguinte: a notícia é: "COPASA garante mais
R$469.000.000,00 para obras". Alguns jornais daqui, não todos, não
têm muita disposição em publicar alguma coisa que possa arranhar
um pouquinho a imagem do Governador Aécio Neves. Outro dia,
.numa notinha do jornal "O Globo", o Presidente Lula fez uma
reclamação em tom de brincadeira, porque tem muito amor por Minas
Gerais. Fez apenas um comentário, achando graça e dizendo aos
jornalistas: "Mando o dinheiro para Minas Gerais, por exemplo, o Luz
para Todos, e o Governador Aécio coloca 'CEMIG - Luz para Todos -
mais uma obra do Governo de Minas Gerais', e não põe o meu nome
nem cita o Governo Federal". Ele disse que o Jarbas Vasconcelos faz
a mesma coisa, mas não falou em tom de reclamação, porque o que
importa é que o Luz para Todos esteja chegando ao interior, e todos
sabemos que é verba do Governo Federal.

Mas o coitado do companheiro Lula não sabe da missa a metade,
Deputada Maria José Haueisen, que gosta de usar essa expressão.
Não só o Luz para Todos, mas também todos os programas do
Governo Federal ganham outro nome aqui. E aí vem: COPASA
garante mais R$469.000.000,00 para obras. O Governador vai presidir
a cerimônia de assinatura do maior contrato de financiamento de seu
Governo. Todos os jornais do Estado publicarão amanhã: "COPASA
investe R$469.000.000,00 em obras. Mas não se dirá que
R$300.000.000,00 são recursos do Governo Federal, do Fundo de
Amparo ao Trabalhador, e que a contrapartida da COPASA será de
R$169.000.000,00. No outro caso da COPASA, é a Caixa Econômica
Federal que fará o financiamento, e assim por diante.

A partir de agora ficaremos atentos a essas questões. Já entramos
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em contato com os Ministros, a fim de que enviem para os nossos
"sites" informações sobre o que o Governo está investindo em Minas
Gerais. Ainda não foi feito um balanço, mas arrisco-me a dizer que
muito mais dinheiro foi enviado para Minas Gerais no primeiro ano do
Governo Lula que no último ano do Governo Femando Henrique. "O
Globo" fez esse levantamento no Rio de Janeiro, e muito mais foi
enviado para a Rosinha Mateus no primeiro ano do Governo Lula -
que foi bastante difícil - que no último ano do Governo Fernando
Henrique, quando tudo estava engrenado, e a época era de eleição. A
Rosinha disse que ainda era pouco. E claro que é, mas o que vier
será bem-vindo, e continuaremos reivindicando mais.

Só queria dar a notícia porque os Deputados sobem à tribuna para
dizer que toda a arrecadação de impostos está ficando com o
Governo Federal. Estamos começando o processo de
descentralização e de busca de uma melhor federalização. Ainda há
tempo de se fazer isso no Governo Lula, há que se avançar na
questão da federalização no Brasil.

Isso tem sido feito. Na CIDE, por exemplo, 15% passarão para 19%,
uma reivindicação dos Estados que foi alcançada. No Governo
Fernando Henrique, nenhum centavo da CIDE veio para os Estados
ou os municípios, Deputada Marília Campos. No Governo Lula, são
15% para os Estados mais 5% ou 7% para os municípios. A parte do
Estado aumentará para 19%, como está no projeto de lei do Governo
Federal, na Câmara e no Senado. Há um investimento do Governo
para melhorar a relação da União com os Estados. E importante
ressaltar isso e também a reforma tributária aprovada no primeiro ano
do Governo Lula. Durante os oito anos do Governo Fernando
Henrique, ela não foi aprovada, e ele tinha, sim, interesse em
centralizar tudo na União. Aprovamos uma parte da reforma tributária
no primeiro ano do Governo Lula, e ela continuará agora.

Voltando ao assunto da COPASA, o seu "site" fala sobre a
assinatura do contrato, com 129 novos reservatórios com capacidade
total de 147.000.000 de litros de água; 1931km de adutoras de água
bruta e tratada; 926km de rede de distribuição e 89.000 ligações
prediais. Na área de esgotamento sanitário, os recursos provenientes
do BNDES garantirão o assentamento de 5671km de redes coletoras,
140km de emissários e interceptores de esgoto, 14 estações de
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bombeamento de esgoto, 40.000 novas ligações prediais e a
construção de 8 estações de tratamento de esgoto, que serão feitos
com licitação da COPASA. A Caixa Econômica e o BNDES não
aceitam que essas licitações sejam feitas pelo município, e algumas
delas, aliás, são de caráter internacional. Quando dizíamos que era
errado fazer com que a licitação de Estação de Tratamento de Esgoto
da COPASA passasse para o município, falaram que isso seria para
descentralizar. O Banco Mundial, quando empresta dinheiro, exige
que a licitação tenha fiscalização internacional, para se ter uma idéia.
Ela não pode passar para o município naquele açodamento de
véspera de eleição. O BIRD não permite isso, Deputada Maria José. A
licitação não pode ir para Teófilo Otôni, a fim de que o Prefeito, às
pressas, a faça. Deve haver fiscalização internacional para que o
dinheiro saia. A COPASA é a responsável pela licitação, que tem,
aliás, características internacionais. Era isso o que queria dizer.

Sr. Presidente, os Deputados do PT estarão, às 11 horas, no
Palácio. Deveríamos, aliás, agilizar a reunião para que os Deputados
do Governo também possam estar presentes lá. Não se esqueça, Sr.
Presidente - e V. Exa. deverá estar presente, pois é uma reunião
importante -, de lembrar o Governador que R$300.000.000,00 são do
Governo Federal. Se isso for anunciado, o Presidente Lula
agradecerá, e ainda terei oportunidade de dizer a ele que não sabe da
missa a metade. Ele reclamou do Luz para Todos, mas o seu amigo, o
Governador Aécio Neves, faz isso constantemente. Até em nome da
amizade dos dois, o Governador poderia, quando o Presidente não
estiver presente, anunciar que tem a simples ajuda de
R$300.000.000,00 ou R$469.000.000,00 do Governo Federal. Assim,
o Presidente Lula não se sentirá excluído dessa operação conjunta da
COPASA com o Governo, e assim por diante.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Como V. Exa. pode verificar, não há

quórum para a continuação da reunião. Peço, então, o seu
encerramento. Como V. Exa. hoje está bastante "regimentalista", peço
que termine, de plano, a reunião.

O Deputado Miguel Martini - Solicito que seja feita a recomposição
de quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há quórum
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para a continuação da reunião.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Então, que V. Exa. coloque em

votação o projeto e siga o Regimento. A minha questão de ordem é
que V. Exa. siga o Regimento: não cabe questão de ordem do
Deputado Miguel Martini neste momento. Como V. Exa. não me
permitiu questão de ordem, que coloque em votação o projeto e
prossiga a votação.

O Sr. Presidente - A Presidência, acatando a solicitação do
Deputado Rogério Correia e não havendo outros oradores inscritos,
encerra a discussão do Projeto de Lei n° 1.466/2004.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço ao senhor que

olhe o livro, porque o Deputado Weliton Prado está dizendo que está
inscrito.

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Rogério Correia e aos
demais colegas que mantenham a tranqüilidade para que possamos
dar continuação aos trabalhos. A Presidência, acatando a solicitação
do Deputado Rogério Correia, encerrou a discussão da matéria.
Portanto, a matéria já tem encerrada sua discussão e entramos no
processo de votação.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, estou inscrito para
discutir o projeto. A minha questão de ordem é pertinente, justamente
porque estou inscrito, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece a V. Exa. que o Líder da
sua bancada, da tribuna, solicitou que encerrássemos a discussão do
projeto, e assim o fizemos. V. Exa., então, pode fazer o
encaminhamento de votação.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, o Líder solicitou que
encerrássemos a discussão, mas estou inscrito para discutir.

O Sr. Presidente - Encerrasse a discussão e colocasse o projeto em
votação.

O Deputado Weliton Prado - Certo. Mas, se estou inscrito para
discutir, é preciso esperar todos os oradores inscritos fazerem sua
intervenção para, depois, colocar o projeto em votação. O Líder fez o
encaminhamento correto, pediu que se encerrasse a discussão. Mas,
para isso, temos de esperar todos os oradores fazerem sua
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discussão. Eu estava inscrito para discutir o Projeto n° 1.466/2004,
do Governador do Estado.

O Deputado Rogério Correia - Ele faz a sua intervenção e, depois,
encerra-se a discussão. Eu não disse que ele não poderia falar.

• Sr. Presidente - A Presidência já encerrou a discussão da matéria.
• Deputado Weliton Prado - Não tem como encerrar se estou

inscrito, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - A Presidência pode passar a palavra a V. Exa.

para fazer o encaminhamento de votação. Se V. Exa. desejar fazer
esse encaminhamento, a Presidência irá passar-lhe a palavra.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, de fato, o Deputado
Alberto Pinto Coelho solicitou-nos que terminássemos a discussão
desse projeto hoje, com o que concordei. Mas isso não significa que a
lista de inscritos não seja obedecida. Se o Deputado Weliton Prado
está inscrito e não foi consultado para retirar o seu nome por mim nem
por outro, tem direito à sua inscrição, a não ser que ele próprio abra
mão dela. Porém, solicito à nossa bancada que não peça
encerramento antes de terminarmos a discussão da matéria. Se o
Deputado Weliton Prado achar por bem retirar a sua inscrição, tudo
bem, mas retirá-la sem a autorização dele não é permitido pelo
Regimento Interno. Portanto, peço a V. Exa. que siga as orientações
do Regimento.

O Sr. Presidente - A Presidência entende, Deputado Rogério
Correia, que o Líder pode fazer a inscrição dos parlamentares da sua
bancada e retirá-la. Como V. Exa., em entendimento com o Deputado
Alberto Pinto Coelho, Líder do Governo, disse que poderíamos dar
prosseguimento à reunião e colocar a matéria em votação, a
Presidência acatou a sua solicitação.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, sou o Líder e estou
comunicando a V. Exa. que não solicitei a retirada da inscrição do
Deputado Weliton.

O Sr. Presidente - V. Exa. pediu que encerrássemos a discussão da
matéria e votássemos o projeto.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, para contribuir com o
andamento desse projeto nesta Casa, retiro a minha inscrição para
discutir o projeto, mas me inscrevo para fazer o encaminhamento de
votação.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado* - O Projeto de Lei n° 1.466, do Governo

do Estado, cria o Programa de Pagamento Incentivado de Débitos
para com a Fazenda Estadual, Minas Ativa, que pretende regularizar a
situação de contribuintes devedores do Fisco Estadual.

Segundo justificativa do projeto, o Estado de Minas Gerais tem em
seu favor montante superior a R$10.000.000.000,00 a receber dos
devedores inscritos na dívida ativa. Para aumentar os valores
recuperados, o Estado se propõe a receber adesões dos contribuintes
devedores participando com um bônus ou desconto no pagamento
das dívidas à vista ou em parcelas.

O Programa se realizará mediante concessão dos seguintes
incentivos: bônus cadastral em razão do tempo de enquadramento do
contribuinte em situação de adimplência total; regime incentivado para
pagamento à vista, com concessão de desconto de até 20%; bônus de
adimplência para os que pagam em dia os débitos e do bônus de
geração de emprego que pretende beneficiar contribuintes que
mantenham trabalhos criados com a regularização de sua situação
cadastral.

O projeto é importante assim como o posicionamento do Bloco PT-
PCdoB nesta Casa, nosso compromisso é ajudar o Estado. Não
somos oposição por oposição, somos responsáveis. Queremos ajudar
nas transformações que nosso Estado necessita. Não podemos
aceitar a incoerência. Votaremos esse projeto importante, mas não da
maneira como está: dá com uma mão e tira com a outra, querendo
cobrar taxas da população de Minas.

No início, queria cobrar até de quem chamasse a Polícia, queria
cobrar Taxa de Incêndio, aumentar os valores das custas judiciais, o
que não podemos aceitar de maneira nenhuma. Também aumentar a
carga tributária de algumas empresas que já estão passando por
muitas dificuldades não pode. Nosso Estado tem a maior carga
tributária da Federação. Não dá para aceitar a incoerência de querer
cobrar Taxa de Incêndio penalizando a população.

Votaremos nesse projeto importante, Minas Ativa, vamos votar e
ajudar o Estado. Esse é o nosso posicionamento. E isso que estamos
fazendo, Deputados Biel Rocha, Rogério Correia, Maria Tereza Lara e
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Marília Campos: estamos ajudando Minas a resolver seus
problemas históricos. Sabemos das dificuldades e as enfrentamos
com seriedade. Naquilo que prejudica a população, somos firmes e
combativos, não arredamos o pé, não aceitamos que a população de
Minas seja prejudicada.

Em relação à Taxa de Incêndio, vamos até às últimas
conseqüências. Solicitamos aos Deputados desta Casa que votem a
favor do povo, revogando a Taxa de Incêndio em caráter definitivo. O
projeto está nesta Casa, basta votar. O Governador tem de cumprir a
palavra votando o nosso projeto e, dessa forma, revogando a Taxa de
Incêndio. Assim, daremos oportunidade ao Governador de cumprir
sua promessa, porque ele garantiu que ia devolver o dinheiro às
pessoas que já pagaram a Taxa de Incêndio. Para o Governador
devolver o dinheiro, não cometendo crime de responsabilidade
administrativa, porque ele não pode fazer renúncia de receita, tem de
ser por decisão da justiça ou por um projeto votado nesta Casa.
Vamos votar o projeto para o Governador não sair como mentiroso,
porque ele tem de devolver o dinheiro às pessoas que já pagaram. Ele
prometeu que ia suspender, mas não suspendeu, só prorrogou. Se ele
suspender esse pagamento, é crime de probidade administrativa. Ele
prometeu duas coisas que não podia cumprir: suspender a Taxa de
Incêndio e devolver o dinheiro a quem já a pagou.

A Oposição é responsável, quer ajudar o Governador que está numa
situação complicada. Ele prometeu o que não podia cumprir, prometeu
dois aspectos que fogem da legislação, vamos ajudá-lo. Solicitamos
que a base do Governo ajude também, votando em caráter imediato o
projeto que revoga a Taxa de Incêndio. Votaremos favoravelmente ao
Minas Ativa, que é um projeto do Governo. Isso mostra que a
Oposição quer ajudar o Estado e o Governo.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
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presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 7 Deputados. Portanto, 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 Antônio Carlos Andrada) - (- Faz a
chamada.).

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados, que,
somados aos 10 em comissões, perfazem o total de 41
parlamentares. Portanto, há quórum para votação. A Presidência vai
renovar a votação do projeto, salvo emenda. Em votação, o projeto,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçamcomo 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 no 1.466/2004 na forma do
vencido em 1 0 tumo, com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 165/2003, do Deputado
Djalma Diniz, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Buritizeiro o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 165/2003 na forma do Substitutivo n o 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

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

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



401
* - Sem revisão do orador.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 42 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM

3/6/2004
Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do
Conselheiro Tovar da Silva Nunes - Palavras do Sr. Gilmar Alanis -
Palavras da Sra. Martha Regina Coelho Teixeira Lassance -
Considerações finais.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os

Exmos. Srs. Chefe do Departamento da ALCA no Ministério das
Relações Exteriores, Conselheiro Tovar da Silva Nunes; Presidente da
Câmara Americana de Comércio, Sr. Jorge Perutz; Presidente do
Conselho de Relações Econômicas Internacionais da FIEMG, Martha
Regina Coelho Teixeira Lassance, representando o Presidente da
FIEMG, Robson Braga de Andrade; e o Diretor de Programas de
Comércio Exterior da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais, Jorge Oliveira; e Gilmar Alanis, Coordenador Técnico
do CONCEX, representante do Governador do Estado.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à realização da

? Reunião da Frente Parlamentar Mineira para Acompanhamento das
Negociações da ALCA.

Palavras do Sr. Presidente
Convidados, convidadas, telespectadores da TV Assembléia, esse

assunto tem importância não somente para os Governos dos 34
países inscritos para constituírem a ALCA, como também para a
Nação, representando interesse da mais alta relevância. Para que
possa ser instalada e fortaleça as relações internacionais e a
democracia e para ser espaço de motivação das relações comerciais,
é fundamental a participação de todos os brasileiros e brasileiras. Por
isso, a Assembléia constituiu a Frente Parlamentar. Como
parlamentares mineiros, queremos acompanhar as negociações da
ALCA com o intuito de fortalecê-la, como instrumento de
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comercialização dos nossos produtos e serviços, e estreitar os
laços de união entre os países das Américas.

Temos o prazer e a honra de receber o Dr. Tovar. Gostaríamos de
obter informações sobre o andamento da ALCA, os avanços e as
dificuldades ainda impostas. Não temos dúvida de que, se for bem
negociada, visando à preservação da soberania das nações e à
facilitação do comércio internacional, essa associação será
mecanismo importante de ampliação das possibilidades de emprego e
renda, de desenvolvimento e de prosperidade; enfim, de construção
de espaço multinacional da cidadania e de bem-estar dos povos da
América Latina. Adotando-se a lógica da globalização, é fundamental
que não se permita que apenas alguns sejam beneficiados, mas que
todos os povos sejam inseridos nesse contexto, para realizarem seus
talentos e sonhos, melhorando a qualidade de vida em todos os
cantos da América e do globo terrestre.

Palavras do Conselheiro Tovar da Silva Nunes
Exmo. Sr. Deputado Adelmo Carneiro Leão, Sr. Jorge Perutz, Sra.

Martha Regina, Srs. Jorge Oliveira, Gilmar Alanis, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, demais presentes, é uma honra estar nesta Casa.
Como negociador comercial e representante do Ministério das
Relações Exteriores, tenho a missão de esclarecer o que ocorre na
mesa de negócios para a conformação de área de livre comércio.
Essa missão foi-me confiada, em parte, sob a regência do Ministro
das Relações Exteriores, Embaixador Celso Amorim. Portanto esta é
oportunidade única de atualizar-lhes, promovendo discussão e
fornecendo elementos para análise das perspectivas dessa
negociação. Julgamos importante recordar o início do processo e o
momento de inflexão dessas negociações, ocorrido em novembro, e o
que está havendo em 2004, para que possam entender os obstáculos
e as possíveis saídas.

As negociações da ALCA se iniciaram em 1994, com a chamada
Iniciativa das Américas, essencialmente norte-americana, que se
situou em cúpula de Presidentes das Américas realizada em Miami.
Nessa cúpula, além de negociação comercial de todo o continente
americano, lançou-se também um conjunto de iniciativas que
abrangiam o combate à corrupção, o fortalecimento da democracia, a
promoção do desenvolvimento sustentável, enfim, 22 ações para o
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hemisfério. Portanto, a ALCA não surgiu de maneira isolada,
apenas com propósito comercial, tratava-se de iniciativa muito mais
ampla e complexa, que previa integração hemisférica progressiva,
mas baseada na interação e na cooperação entre os povos, com
preocupação não só com a expansão do comércio, mas também
essencialmente com a melhoria de vida e de renda, a criação de
emprego e o fortalecimento da democracia no hemisfério. Isso é
importante, porque, por alguma razão, a ALCA ficou mais conhecida
do que as outras iniciativas. Houve debate muito produtivo e amplo.
Muitas vezes foi mais objeto de crítica do que de compreensão. O
certo é que ficou mais conhecida como exercício de negociação do
que, por exemplo, a iniciativa de combate à corrupção do hemisfério
ou a iniciativa de promoção do desenvolvimento sustentável, que são
temas importantes que merecem também a atenção do Governo e de
toda a sociedade.

A ALCA se iniciou, na verdade, depois de 1994. O exercício efetivo
de negociação se iniciou com a reunião ministerial da ALGA realizada
nesta cidade, em 1997. Antes disso, procurou-se acertar o conjunto de
mandatos, os termos de referência da negociação. As áreas só foram
definidas a partir de 1997. Belo Horizonte foi marco na negociação da
ALGA, sendo lembrada em todas as reuniões a que compareci em
2003 como exemplo de administração de grandes eventos,
hospitalidade e mobilização da sociedade. Belo Horizonte serviu como
palco numa época ainda incipiente dessa mobilização, mas que, tanto
da parte empresarial quanto da sindical e de ONGs, foi um exemplo.
Em toda reunião do grupo chamado Participação da Sociedade Civil
na ALGA, a reunião de Belo Horizonte é lembrada como a de
abertura.

Por muito tempo, as negociações da ALGA foram envoltas em véu
de pouca transparência. Ainda há críticas, até certo ponto válidas,
pela falta de transparência. Minha presença aqui é um pouco para
fazer o exercício de aumentar a transparência dentro do Brasil. Mas
existe, por parte de outros países que participam desse exercício,
certa resistência à transparência total. O desejo do Brasil, por
exemplo, era fazer, a partir de Belo Horizonte, com que todos os
documentos estivessem disponíveis não só na Internet - meio rápido,
mas a que nem todos têm acesso: calcula-se que não passa de 10%
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em todo o hemisfério, contando com alta proporção nos Estados
Unidos, o acesso a meios eletrônicos de comunicação -, mas também
que houvesse a implantação do que chamamos de transmissões
radiofônicas, primeiramente chamadas rádio alfa, ou seja, a
possibilidade de que as negociações fossem transmitidas para quem
quisesse ouvir. Não creio que seria um programa de alta
popularidade, mas nosso propósito foi e continua sendo dar o máximo
de transparência a essas negociações.

O Brasil foi o primeiro País a divulgar na Internet sua oferta na ALCA
e o primeiro a associar delegações, Deputados, Senadores, membros
de sindicatos, representantes empresariais. Isso foi objeto de muita
crítica. Na última reunião ministerial realizada em Miami, tínhamos 72
pessoas representando o Brasil, cada uma com mandato específico -
não havia ninguém apenas para integrar a delegação, sem missão
concreta -, de maneira que essa tem sido um pouco nossa
preocupação. Ainda não chegamos ao seu nível. O fato de ainda não
haver considerações tão profundas sobre a ALCA no Brasil é sinal de
que o diálogo precisa ser mais complexo e transparente.

Quanto à evolução das negociações, a cada ano há reunião
ministerial, e Belo Horizonte não foi a cidade pioneira. Houve oito
reuniões desde o lançamento da ALGA, e a última ocorreu em Miami,
em novembro de 2003. Em 1998, os mandatos foram definidos em
São José, na Costa Rica, e se identificaram as nove áreas de
negociação. A ALGA é muito mais que um exercício de troca de
concessões entre bens agrícolas e não agrícolas. As negociações
comerciais se concentraram na troca de concessões, na abertura de
mercado, na preferência tarifária, na redução de tarifas e de barreiras
não tarifárias. Entretanto, começou com mandato mais ambicioso.
Além da troca de concessões entre bens agrícolas e não agrícolas, há
os serviços, que, no Brasil, movimentam muito mais que as produções
manufatureira e agrícola e são responsáveis por mais de 60% do PIB.
Nos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e o Canadá,
essa proporção é muito mais elevada. A manufatura, o produto
agrícola e essencialmente os serviços movimentam o comércio.
Consultorias de bons arquitetos, engenheiros, advogados e os
serviços financeiro, bancário, de telecomunicações, de transportes, de
seguros dão respaldo à produção manufatureira, industrial e agrícola.
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A negociação de serviços é importante porque, recentemente, o

Brasil aprendeu a negociar. Até hoje não se contabilizam estatísticas
relativas a serviços a contento, como talvez ocorra somente nos
Estados Unidos. Há várias formas de identificar o fluxo de comércio de
serviços; entretanto, no Brasil, o Banco Central é o responsável pelas
transações entre residentes e não residentes. Por exemplo, o
consumidor compra serviço de turismo, desloca-se para país da
América Latina ou da Europa e gasta seus dólares ou euros. Embora
essa transação seja registrada, os serviços prestados mediante casas
bancárias como HSBC, Lloyds Bank, Bank of America e BankBoston,
que produzem aqui e vendem seus serviços, são contabilizados, por
não se dissociarem do produto interno, como prestação interna. Pela
definição da OMC, a prestação de serviços mediante presença
comercial deveria ser contabilizada no comércio internacional de
serviços. Outra área associada, que, no entanto, apresenta
características próprias, é a de investimentos, como garantia e
promoção do investimento e proteção do investidor e do investimento.
Já a política de concorrência - avançada no Brasil - estabelece regras
sobre a competição leal, para evitar formação de cartéis. Dos 34
países das Américas, somente 15 apresentam legislação sobre o
assunto. Navegamos numa área com a qual nem todos os países têm
familiaridade e é ambiciosa, complexa e foi incluída no mandato
original da ALCA. Outra área seria a de solução de controvérsias,
mecanismo para dirimir dúvidas, controvérsias, disputas, e promover a
solução dos conflitos comerciais existentes no hemisfério. Isso é
questão natural de todo arranjo comercial. Toda área de livre comércio
deve ter mecanismo, desde que seja justo, não seja muito caro e seja
acessível ê eqüitativo.

Deixo para o fim tema dos mais problemáticos, a propriedade
intelectual. Falo isso para que se tenha idéia da complexidade da
agenda de negociação, que também existe no plano multilateral, nas
negociações levadas a efeito em Genebra, mas só se pronunciou a
partir dos anos 80. Isso ocorreu em função do fenômeno da
globalização, pelos interesses globalizados daqueles países que
investem no exterior e precisam ter protegidos os seus serviços,
investimentos e pesquisas, que se manifestam pela proteção dos
direitos de propriedade intelectual. A pretensão inicial na ALCA seria
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verificar a necessidade de haver arranjo próprio, que fosse
diferente do acordo que já é muito difícil de ser cumprido na OMC,
conhecido pela sigla TRIPS, Aspectos da Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio. Significa que o interesse era tentar, no
âmbito do hemisfério, verificar a necessidade de promover, por
exemplo, legislação mais forte de combate à pirataria e à contrafação,
legislação que pudesse ser comum ou em que houvesse penalidade
para aqueles países que já têm legislação, mas não as cumpre. Por
exemplo, no caso de patente, o desejo nítido dos Estados Unidos era
promover proteção maior, prazos mais longos. Portanto, trata-se de
agenda difícil de ser cumprida, mesmo no prazo estendido de vários
anos de negociação.

Por fim, a última área seria a "antidumping", subsídios e direitos
compensatórios. Essa parte agregada é chamada de defesa
comercial. Por exemplo, o Brasil quer vender sapatos para o México
ou aço para os Estados Unidos. A primeira barreira é a interna, em
que temos mais ou menos 16 taxas até o porto, além do problema de
infra-estrutura. Não desfiarei aqui os problemas que têm origem no
próprio Governo. Além dessas outras dificuldades internas, como
custo de frete, seguro, quando se chega à fronteira de outro país, a
primeira barreira que se encontra é a tarifária. Em muitos países as
tarifas não são mais problema. Há apenas para alguns produtos. O
caso do aço é emblemático, goza de tarifa baixa nos Estados Unidos.
Seria fácil vendê-lo se fosse levado em consideração apenas esse
aspecto. No entanto, o que é facilitado pela via tarifária é dificultado
por outros instrumentos. Um deles é a chamada medida
"antidumping", que é, no fundo, megatarifa, sobretaxa imposta a um
produto, de maneira discriminatória, ou seja, não abrange todos os
países que estejam exportando. Se for comprovado que o produto é
vendido a preço mais baixo do mercado de origem ou abaixo do custo
de produção, será objeto dessa sobretaxa. Abrevio questão bem mais
complexa, que, no fundo, impede nossa exportação.

Então, a discussão dessa medida "antidumping", barreira adicional
para o Brasil, é muito importante, porque temos sofrido nas
exportações ainda, em parte, a questão tarifária. Há tarifas, por
exemplo, no caso do fumo, suco de laranja, da área têxtil. Isso sem
contar o que chamamos de apoio interno e subsídio à exportação.
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Recentemente, os Estados Unidos, com a nova lei agrícola, a
"Farm Bill", aumentaram, de maneira pronunciada, o apoio aos
agricultores norte-americanos. Portanto estariam concorrendo de
maneira desleal com os nossos produtores, que não têm os mesmos
incentivos e subsídios.

Essa é a agenda de negociação da ALGA. Tomei certo tempo para
descrevê-la porque é sempre bom entender a amplitude. Essa agenda
hão é igual à de negociação entre o MERGOSUL e a União Européia.
Os temas são muito parecidos, mas a profundidade, a pretensão e a
ambição de negociação da ALGA são muito diferentes daquelas
observadas com relação à União Européia. O Brasil se deu conta,
junto com os sócios do MERCOSUL, de que essa agenda não poderia
ser levada a efeito, porque não atenderia aos nossos interesses. Isso
aconteceu pela recusa norte-americana em abrir o mercado agrícola,
diminuir subsídios e procurar modificar sua legislação "antidumping".
Naturalmente não haveria forma de nos contentar nessas nove áreas.
Então, o passo natural seria ajustar as negociações para que
pudessem ser equilibradas. Isso ocorreu, a partir de 2003, no atual
Governo. Em parte, houve coincidência, mas não é só criação deste
Governo. Obviamente a pressão interna foi grande, a mobilização da
sociedade e dos empresários foi importante, deixando claro que a
agenda não era do nosso contento. O Brasil apressou-se, junto com
os demais sócios do MERCOSUL, a propor nova agenda de
negociação.

Essa nova agenda significava que, se não era possível resolver na
ALGA esses nove problemas, escolheríamos quais poderiam ser
objeto de negociação, cujos resultados seriam equilibrados e
benéficos para todos os países. Automaticamente, interpretou-se a
mudança da agenda como uma parada: O Brasil procura pretexto para
enterrar as negociações da ALGA. Essa foi a maneira como
perceberam a nova agenda, no início. Ao longo de 2003, houve vozes
nesse sentido acusando o Brasil e o MERCOSUL de não estarem
dispostos a negociar. Ora, teria sido mais simples se, logo no início, o
Governo Lula indicasse claramente que não queria negociar, que não
era de interesse da Nação. O Governo não fez esse cálculo. Aliás,
não foi feito na campanha eleitoral. Se pegarem o programa de
governo do candidato Lula, verão a indicação da importância das
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negociações: não poderiam continuar como estão. Não se referia
apenas à ALGA, mas às negociações em geral. No discurso de posse
no Senado, no seu primeiro dia de Governo, com visão de estadista,
indicou que as negociações são importantes, e que estabeleceria uma
série de condições, sem as quais as negociações não nos
interessarão. Uma das condições era a preocupação de o País estar
em desenvolvimento. Não podemos negociar com outro país, sejam
os Estados Unidos, seja Canadá, seja algum da União Européia, e
posicionar-nos como país já desenvolvido, disposto a abrir mão de
seus instrumentos de desenvolvimento. Essa não era a intenção do
Governo. A segunda preocupação referia-se à eliminação dos
subsídios. Não se pode promover livre comércio quando os países
que se dizem partidários não fazem sua parte. Isso diz respeito
principalmente aos subsídios agrícolas e às formas de apoio a outros
setores. A terceira condição imposta pelo Presidente foi a eliminação
das barreiras à exportação brasileira: tarifárias, não tarifárias e
medidas "antidumping" e todo o arsenal de medidas protecionistas
que, de longa data, são utilizadas pelos países desenvolvidos. A lei
americana "antidumping" data de 1916. Não houve quem
convencesse os norte-americanos a modificarem esse tipo de
legislação, a não ser eles mesmos, que a ajustaram para torná-la mais
aplicável.

Hoje, 5% das ações iniciadas não chegam à aplicação de sobretaxa.
Portanto há um automatismo. Basta postular que se precisa de
medida "antidumping" e o Governo dos Estados Unidos utiliza os
instrumentos legais, pois é um país transparente, com legislação
aplicável. As medidas são quase sempre aplicadas. Não raro, países
como o Brasil contratam advogados e gastam muito. O custo de
contratação varia de acordo com o prazo de acompanhamento dessas
ações antidumping, mas fica em torno de US$250.000,00 a
US$1 .000.000,00. Muitas vezes os advogados contratados são os
próprios americanos. Lucram duas vezes: porque há sobretaxa e
porque são contratados os seus nacionais. Mas por que não
contratamos brasileiros? Isso está começando a acontecer. O
problema é que somente tem acesso aos papéis, pela legislação
americana, quem for inscrito na Ordem dos Advogados Americanos.
Logo, dá para imaginar que uma empresa ansiosa para eliminar a
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sobretaxa obviamente irá para o caminho mais curto. Além disso,
pagará os tais US$250.000,00 a US$1.000.000,00 para ver-se livre
dela. Mas dificilmente conseguem isso, pois a legislação protege os
setores internos.

Outra preocupação, não menos importante que a do Governo na
negociação da ALGA e em outras mesas negociadoras, era com a
criação de emprego e a melhoria do nível de renda; enfim, com o
consumidor, seja ele individual, familiar ou empresarial, de forma que
fosse beneficiado com a abertura comercial. Quer dizer, somente
haveria sentido continuar a negociação e entrar nesse jogo, se
houvesse benefício. Ninguém entra numa negociação dessas para
perder. Não há negociação da qual não se possa sair. Há um custo
que talvez seja infinitamente menor que o de hipotecar o País inteiro e
o seu futuro numa negociação que não conduzisse a resultado
equilibrado.

A dificuldade do Governo começou dentro do próprio País, para
convencer de que havia necessidade de reestruturar a agenda. O
calendário era muito apertado. Em fevereiro de 2003, já havia a
necessidade de apresentar listas de concessões em todas as áreas,
movimentação e pressão grande. Além disso, havia um calendário
apertado durante o ano de 2003. Na verdade, o Governo brasileiro
promoveu parada nessa dança. Tirou-se o disco da vitrola. E claro que
ninguém gosta disso. Não diria que houve momento de confronto, mas
ruptura com o calendário e o movimento que se vinha realizando. Isso,
efetivamente, fez com que o Governo estabelecesse entendimento e
procurasse explicar a razão dessa parada. No MERGOSUL, houve
vozes, no início, na tentativa de entender se seria a melhor forma de
participarmos desse jogo, para ver se ganhamos no final. O Brasil,
dizendo: "Já assistimos a esse filme na rodada com o Uruguai, e não
nos demos bem. Fomos até o fim, e o resultado não nos foi favorável.
Não correremos esse risco novamente". Isso resultou num grande
fortalecimento dentro do Brasil. Houve não somente vozes
dissonantes, mas o consenso de que era necessário mudar a agenda
da ALCA. Dentro do MERGOSUL, identicamente o Brasil passou a
fazer instruções conjuntas com sócios, coisa inédita na diplomacia.
Quatro países reuniam-se, e os telegramas em espanhol iam para as
delegações, demonstrando total sintonia.
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Há 34 países ao todo, todos os da América, menos Cuba. Essa

exclusão não foi promovida pelo Brasil. Por exemplo, do lado do
CARICON, em que há 14 países, os 30 países do continente estavam
de total acordo com a proposta do MERCOSUL. Logo,
numericamente, já era maioria. Digamos que não havia preocupação
matemática. A necessidade de reestruturar a agenda era
numericamente mais favorável e fazia parte da maioria. Obviamente,
os EUA e cerca de 13 aliados resistiam a essa mudança e insistiam
no que chamavam de ALCA ambiciosa, pois não queriam uma ALGA
diminuída. Essa ambição tendia para o lado dos interesses desses
países. Tínhamos, e ainda temos, interesse ambicioso, principalmente
na OMC, quanto à eliminação desses subsídios e das barreiras à
exportação. E ainda na promoção de desenvolvimento compatível
com o destino da América Latina. Não podemos ignorar, por exemplo,
que a Bolívia possui 80% da produção agrícola proveniente da
agricultura familiar. No Brasil, 82% de todos os estabelecimentos
agrícolas são de agricultura familiar. Não exportam, mas criam
obviamente situação social no campo favorável à fixação de famílias.
Evidentemente, não podemos colocar isso em risco. Então, era nosso
interesse, por meio da negociação, salvaguardar não somente essas
situações sociais importantes, mas também fomentá-las. Por que não
transformar a nossa agricultura familiar em exportadora, nossas
cooperativas de artesanato em cooperativas exportadoras, que
possam ganhar o mundo, tirando da mão dos grandes o benefício da
exportação? O Brasil acreditava no livre comércio que beneficiasse
não apenas os grandes exportadores.

Em novembro do ano passado, chegou-se a um acordo, e a agenda
foi modificada. Não podíamos discutir, profundamente, as nove áreas
no hemisfério. Deixaríamos para a OMG os temas de natureza
sistêmica, os quais seriam resolvidos pelos países membros dessa
organização, e nos concentraríamos nas possibilidades das Américas.
Por exemplo, ao retirar as barreiras sanitárias nas Américas, nossas
exportações serão beneficiadas. Nossa carne In natura" não entra
nos EUA. Tem qualidade, não é contaminada pelo vírus da vaca
louca, e somos vitoriosos no combate à febre aftosa. Por que não ter
acesso ao mercado americano? Por que não colocar, na base da
competição, a exportação de frutas? A exportação de mangas
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brasileiras depende davinda de técnico americano, que confere o
grau de combate às pragas. O consumidor americano fica privado de
um produto de baixo custo, e o brasileiro, de exportar.

Portanto, se a discussão não avançasse em relação aos outros
temas, mas progredíssemos na discussão sobre as medidas
sanitárias, já seria um ganho. Esse é também o caso da redução
tarifária na indústria têxtil, área em que somos competitivos. O Brasil
temeu a abertura por muito tempo, mas modernizou-se; está disposto
a competir no mercado internacional e teria muito a ganhar no
hemisfério. No entanto, é preciso haver movimento recíproco. Além
disso, somos competitivos na área de serviços e gostaríamos de
exportar mão-de-obra, juntamente com nossas empresas. Mas essa
movimentação de mão-de-obra, é barrada em alguns países. Por que
permitem a entrada de capital, mas não de mão-de-obra?

Essa negociação de itens ainda está em andamento. Das nove
áreas da ALGA, todas permanecerão, mas o grau de profundidade do
acordo ainda não foi definido. Nenhum tema foi excluído da mesa de
negociação. Haverá um capítulo sobre propriedade intelectual, mas a
proposta do Brasil é a de que haja mecanismo de consulta. O Brasil é
acusado de pirataria, mas há música brasileira sendo pirateada em
Nova lorque. Deve haver mecanismo de cooperação, pois nosso
produtor de discos, programas e "softwares" também não pode ser
prejudicado com a pirataria. Não somos os únicos que têm problemas
com a observância das regras de combate à pirataria, O Brasil propôs
que houvesse mecanismo de consulta, mas isso não é possível. Não
podemos aceitar regra em que privemos nossas empresas da
liberdade de desenvolver pesquisas, e não podemos beneficiar a
proteção de apenas alguns interesses, como a produção digital.
Quando o Brasil propôs discussão sobre conhecimento tradicional, foi
rechaçado. Temos interesse em preservar a diversidade biológica, o
conhecimento indígena, etc., mas esse não era o interesse deles.
Então, ficamos em zero a zero. Miami possibilitou diminuir a
profundidade em algumas áreas. Com relação aos subsídios, teremos
de enfrentar a diminuição do interesse inicial, que era a eliminação
dos subsídios, para uma composição, talvez, na OMC. Quanto aos
serviços, acertou-se que seriam seguidas as regras da OMC, mas não
se criariam regras novas. De novembro até hoje, estamos discutindo
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com os outros países o conjunto de direitos e obrigações que farão
parte da ALCA. Dentro das nove áreas, veremos que regras estamos
dispostos a aceitar, quais farão sentido.

Estados Unidos e Canadá não querem discutir o que chamamos de
Apoio Interno à Agricultura. Trata-se de problema dos americanos,
que não querem discutir isso na ALGA. Obviamente, foi uma grande
decepção para o MERCOSUL. Não só o Brasil, mas também a
Argentina, o Uruguai e o Paraguai contavam com isso. Em
contrapartida, não haverá discussão profunda, por exemplo, quanto
aos investimentos. Até agora, acertou-se - fato com o qual os Estados
Unidos concordam - que somente trataremos de transparência em
matéria de investimentos, e não de aspectos ligados à proteção do
investimento antes que chegue ao País. Inicialmente, o projeto norte-
americano da ALCA era muito influenciado ou inspirado no modelo
NAFTA. O acordo firmado em 1994 com o Canadá e com o México
serviu de exemplo para os Estados Unidos ampliarem, para as
Américas, as regras. Acontece que essas regras refletiam
ordenamento jurídico essencialmente norte-americano. Houve
problema com uma cidade mexicana, que vetou o projeto de
implantação de unidade de reciclagem de resíduo perigoso. Nada
mais natural para uma cidade que escolher o investimento que deseja.
Um investimento é sempre bem-vindo. Todavia, se trouxer risco,
colocar em perigo o lençol freático, o suprimento de água, promover
mais malefícios que benefícios, essa cidade tem o direito de dizer que
não o aceita. A empresa acionou o Estado mexicano, querendo
compensação. Ainda não havia se instalado, mas alegou que tinha
gasto dinheiro com advogados, viagens, estudos de viabilidade, enfim,
com a prospecção do investimento. Em tempos normais, qualquer
pessoa sensata diria: e daí? Isso é problema seu. Se se lançar em
iniciativa que pode não dar certo, correrá o risco do capitalismo. E
normal.

O Brasil é um dos países mais abertos aos investimentos, mas é
bom manter certo monitoramento. Pela regra, no NAFTA, o Estado
mexicano é obrigado a compensar, a pagar indenização à empresa,
ainda que não tenha se instalado. Essa situação não serve para o
Brasil. Temos interesse em atender o investidor. O investimento,
atualmente, constitui corrida acirrada. Temos interesse em abrigar
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investimento produtivo, não o especulativo. Queremos que
venham, se instalem, empreguem mão-de-obra, aluguem, comprem,
enfim, produzam aqui. Todavia, não podemos assumir esse tipo de
compromisso, como o de ter de pagar a uma empresa, antes mesmo
de se instalar. Isso seria inadmissível. O Brasil disse "não" a essa
regra, para pensar em outras.

De novembro a fevereiro, houve um conjunto de consultas informais.
Em fevereiro, aconteceu a primeira reunião, depois da realizada em
Miami, com os 34 países. O Comitê de Negociações Comerciais -
CNC - tinha a missão de preparar esse conjunto de obrigações a que
muitos chamam de mínimas. Porém, não gosto do termo, pois, na
verdade, eram as máximas possíveis. Ou seja, era o máximo que os
34 países poderiam assumir. Portanto, não era exercício minimalista,
mas maximalista dos benefícios. As pessoas falam do mínimo
denominador comum, mas isso não existe. O que preocupava o Brasil
era garantir que houvesse equilíbrio: aceito discutir a propriedade
intelectual, que deveria ter saído da mesa logo no início, contudo, em
contrapartida, quero compromisso em relação ao acesso ao mercado,
que se comprometam a zerar suas tarifas. Não estou mais com
disposição para aceitar tarifas altas ou imposição de medidas
"antidumping" ou coisas desse gênero. A reunião de fevereiro foi
suspensa sem acordo. Ao fim de cinco dias, não foi possível definir
um texto com o qual os 34 concordassem. Já em fevereiro, havia a
preocupação sobre o porquê da resistência. Não era possível esforço
adicional? Já ficou, desde fevereiro, o sentimento de que, do lado dos
Estados Unidos, haveria certa dúvida sobre o compromisso anterior,
de Miami, nunca manifestado de maneira muito clara.

Depois dessa reunião, houve duas sessões de consultas informais
em Buenos Aires, promovidas entre alguns dos países que
representam os grupos. Um representante andino, um do CARICON,
Canadá, Estados Unidos, NAFTA, Chile e o MERCOSUL inteiro.
Tampouco foi possível chegar a acordo. Depois disso, houve três
momentos com as presenças dos dois co-Presidentes. Brasil e
Estados Unidos co-presidem essas negociações. Ou seja, há um
representante brasileiro e um americano na presidência dos trabalhos
para assegurar andamento adequado. Também não foi possível um
acordo. A última reunião aconteceu em Washington, no dia 21 de
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maio. Novamente houve certa resistência norte-americana não só a
alguns pontos, mas a pontos já decididos em fevereiro, que tiveram de
ser reabertos. Não digo isso para assustar ou para dizer que não é
possível, mas temos o sinal de que algo está no ar. Alguns dizem que
é em razão do calendário eleitoral, outros, que é em virtude da
autorização negociadora que têm, muito difícil.

O MERCOSUL posicionou-se de forma bem clara: tenho interesses
específicos, e há pressão política muito grande por parte dos países, e
o Brasil é exemplo disso. Não posso ir além de certa linha, mesmo
porque tenho outras formas de promover o comércio na América,
como a ALAD e os acordos bilaterais. A ALCA não é meu único
caminho. As negociações já estavam em andamento. Tenho
interesses, e a idéia continua sendo esta: o Brasil encara esse
exercício como uma possibilidade, não como algo inelutável. Pode
não resultar em nada, não ter continuidade, o que não será drama tão
grande para o Brasil. Há até setores que irão regozijar-se com isso.
Por outro lado, há interesse muito grande por parte do Governo em
fomentar a expansão de nossas exportações, também na ALCA.
Acreditamos, ainda, que, depois dessa inflexão que promovemos,
após a mudança das agendas, quando forem acordadas, é possível
chegar a resultados na ALCA.

Gostaria de projetar as possibilidades da ALCA. No processo
negociador, é difícil dizer o que pode acontecer. Hoje, 3 de junho,
estava prevista reunião em Buenos Aires. Na segunda-feira,
recebemos carta do representante de comércio norte-americano com
reiteração dos problemas americanos. Foi mandada, ontem, resposta
pelo Ministro Amorim, dizendo: "tomamos notas de suas
preocupações, temos as nossas, vamos ver como poderemos avançar
nisso". Estou sendo transparente com os senhores, que merecem
confiança. Todos os detalhes ainda não estão na imprensa. E regra
entre os Estados. Primeiro é feita consulta para ver se a carta é
divulgada em separado ou ao mesmo tempo. Estou apresentando um
panorama bem atual dessa resposta brasileira, dada ontem. O
processo não é tão relevante quanto a discussão sobre o que ainda
podemos fazer no ambiente da ALCA, ou fora dele. Mesmo que tenha
compromissos menos profundos em algumas áreas, o que sobreviver
será de muita importância.
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Não mencionei a chamada facilitação do comércio, muito

importante. Hoje a burocracia interna de exportação nem se compara
ao que existe para entrada dos produtos e a prestação de serviços em
outros países. Houve reunião em Toronto, onde se acertou um
conjunto de medidas para facilitar o comércio: padronização de
papéis, facilitação da tramitação dos mecanismos, por exemplo, que
os americanos têm, do bioterrorismo. Enfim, várias medidas poderiam
deixar o comércio mais fácil, menos burocratizado. Essa também é
outra área muito útil. E melhor fazer com todos na mesa do que com
cada um bilateralmente, pois seria menos complicado se fizéssemos
na ALCA. Outra área importante é a de solução de controvérsias. Uma
das áreas que o Brasil reputa das mais importantes é o programa de
cooperação hemisférica. Toda integração inevitavelmente leva a
deslocamento, principalmente de mão-de-obra não qualificada, que
fica sem emprego. A integração beneficia mais a mão-de-obra
qualificada. É movimento natural e talvez desejável, mas é preciso
haver mecanismo para que essa mão-de-obra deslocada seja treinada
e empregada novamente e tenha assistência digna para não ocorrer
problema social maior.
• O programa de cooperação hemisférica para o Brasil é um dos
resultados mais importantes que poderíamos ter no ambiente da
ALGA. E preciso criar um fundo para o treinamento de mão-de-obra e
mecanismos que possam combater, por exemplo, os efeitos da
poluição oriunda da maior produção industrial. Não podemos correr o
risco de seguir o México, não quero malhá-lo, que sofreu muito com o
NAFTA. Não se pode esquecer de que os índices de poluição naquele
país são alarmantes. Isso tudo é visto pelo Governo como experiência
que não queremos reproduzir. O deslocamento, por exemplo, dos
produtores de milho no México é outra experiência que não queremos
para o Brasil. Com relação ao milho, um produto milenar que além da
alimentação tem um significado cultural quase religioso no México,
hoje os mexicanos o importam dos Estados Unidos. São subsidiados,
o que torna mais fácil produzir a famosa "tortilla" mexicana com milho
americano do que com o verdadeiro milho mexicano.

São exemplos episódicos que dou apenas para que vocês saibam
que estamos presentes nessa negociação, continuaremos e estamos
convencidos de que por menor que seja o compromisso de algumas
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áreas ainda há possibilidade de promoção de áreas de nosso
interesse, tanto da parte industrial quanto da parte agrícola e de
prestação de serviços, mas sem perder de vista que o que interessa,
no fundo, é a promoção de mais emprego, maior renda e melhores
condições de vida para a população. Se isso não for o objetivo
principal e não for conseguido, não interessa a negociação. Então,
partiríamos para outras vias. Que outras vias existem? O Itamarati,
com a cooperação de outros ministérios, tem coordenado a ampliação
das frentes de negociação. Nas Américas, fizemos um acordo com o
Peru, com a comunidade andina e estamos aprofundando um acordo
com o Chile, país associado do MERCOSUL, para chegar também à
liberalização do comércio com esse país.

Com o México é o mesmo exercício, como já foi proposto. Tivemos a
visita do Chancelar Ernesto Derbez, quando foi acertado que o
MERCOSUL também caminhará para o livre comércio com o México.
Nada impede que façamos o mesmo bilateralmente, com o Canadá e
com os Estados Unidos. Falo isso para que se entenda que fora da
ALCA há outras possibilidades. O Brasil não abandonará o exercício
de procurar expandir as exportações. A ALCA não é a única via nem
foi iniciativa que procuramos. Existe, pode ser útil, mas não é a única
via.

Fora do ambiente hemisférico, há negociação com a União
Européia, com a União Aduaneira da África do Sul e com a índia. Isso
cria uma dinâmica que influencia a negociação da ALCA. No momento
em que tivermos um acordo com os europeus, o interesse dos norte-
americanos em não perder suas preferências no mercado do
MERCOSUL será um pouco maior. Então, sim, existe vida depois da
ALCA; sim, estamos interessados em continuar as negociações, mas
não a um custo que hipoteque o nosso País e as nossas políticas de
desenvolvimento. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Gilmar Alanis
Cumprimento o Vice-Presidente da Assembléia Legislativa,

Deputado Adelmo Carneiro Leão; a Dra. Martha Lassance, Presidente
do Conselho de Relações Internacionais da FIEMG - representando o
Presidente, Robson Braga de Andrade -, e o colega Jorge Oliveira, da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Parabenizo o Conselheiro
Tovar da Silva Nunes, pela aula magna sobre as negociações,
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envolvendo toda a temática, a agenda de trabalho, tendências e
posição do atual Governo. E uma honra estar aqui, representando o
Governador Aécio Neves e a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico.

A abertura econômica, fundamental para todas as nações, não pode
ser feita a qualquer preço. Em Minas Gerais, 20% do PIB, que é de
R$50.000.000.000,00, está no corrente de comércio, sendo
R$7.000.000.000,00 de exportação e R$13.000.000.000,00 de
importação. E evidente que desejamos outros mercados, e para isso é
necessário diversificar a pauta de exportações, com produtos
dinâmicos e de maior valor agregado. No Estado, dez empresas
representam 85% de , nossas exportações, e dez produtos

Erepresentam quase 70%.  preciso acabar com essa concentração.
A integração, numa área de livre comércio como a ALCA, é uma

oportunidade que deve ser mensurada. Muitas vezes prevalece a
doutrina de que a abertura deve ser feita a qualquer preço, e essa
nem sempre é a melhor direção. Alguns países, como a India e a
China, são paradigmas de desenvolvimento na área de comércio
exterior, sendo muito cuidadosos na abertura de mercado. Esse é um
verdadeiro capital, chamado invisível, do qual não se pode abrir mão
sem uma análise cuidadosa.

De certa forma, a posição atual do Governo brasileiro na ALCA
concilia os interesses da indústria, do comércio e dos serviços. A
indústria, evidentemente, gostaria que a ALCA desse passos mais
largos; a agricultura exige que o avanço seja correspondido, com
abertura para nossos produtos, pois é onde ocorrem as maiores
penalidades, como tarifas, cotas e barreiras não tarifárias. E preciso
abrir a economia. A China tem 70% do PIB em sua corrente de
comércio, e a Coréia, 75%. O Brasil, há quatro anos, tinha 15%, e está
quase em 25%. Tudo isso é importante para a geração de empregos.
Entretanto, não se pode avaliar a competitividade de um País apenas
sob a ótica privada. Ao lado da abertura, é preciso caminhar na
política industrial, avaliando os setores que devem ser priorizados,
levando-se em conta o custo social dos fatores.

Muitas vezes, pode-se ter um produto que não seja competitivo sob
a ótica privada, mas, a partir do momento em que se tem política
industrial que dê apoio a esse segmento, a indústria nascente poderá
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utilizar recursos abundantes, como a mão-de-obra. Não falo da
mão-de-obra desqualificada. Hoje o Brasil, nas áreas metropolitanas,
possui mão-de-obra bastante qualificada. Em qualquer lugar,
encontramos "expertises" das mais variadas. Na margem, o custo da
mão-de-obra agregada ao nosso produto exportável tem custo zero.
No entanto, sob a ótica privada, evidentemente haverá desembolso.

Sob o ponto de vista do preço social, os nossos produtos têm de ter
incentivo para a exportação, mas, às vezes, é necessário também
proteger a produção. Isso pode ser feito por meio de uma política
industrial de incentivo aos setores que geram mão-de-obra e renda,
de forma que possamos ter pauta de exportação diversificada e, ao
mesmo tempo, olhar com cuidado os setores sensíveis da economia
brasileira. Não se trata de abertura a qualquer preço. Essa é a idéia.
Sob o ponto de vista social, podemos incentivar segmentos que
tenham custo maior sob a ótica da iniciativa privada. No entanto, sob o
ponto de vista social, deve-se ter na margem o preço "sombra", ou
seja, ser zero o preço de oportunidade para a sociedade. E muito
melhor produzir algo que custe 20% mais caro no exterior com certa
proteção, porque se estará gerando emprego, renda, massa de salário
e evitando gastos sociais provocados pelo desemprego. A política
social combinada com a política de abertura externa cuidadosa é
salutar para fortalecer o crescimento da produtividade e do parque
industrial brasileiro, sem deixar de atrair os investimentos que
financiarão um crescimento sustentável.

Em relação a Minas Gerais, o Conselho Estadual de Comércio
Exterior está promovendo diversos programas para também
acompanhar a onda de globalização, que não é característica do
nosso País. Certamente a cultura exportadora leva as empresas a se
conscientizarem de que, ao irem para o exterior, diminuirão sua carga
tributária; aumentarão o seu mercado, por não ficarem dependendo
apenas do mercado interno; aumentarão a escala de produção da sua
empresa; desenvolverão seus produtos, por ser o mercado externo
mais exigente, o que traduzirá em melhorias para o produto e a
produtividade. Lembro-me de uma empresa que, após alguns meses,
descobriu que teria de fazer 113 modificações em seu produto para
atender o mercado externo. Isso levou a que essa empresa, antes
local, se tornasse um "player" global, exportando hoje para cerca de
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70 países, como o Canadá, os Estados Unidos e a índia. O
comércio exterior é muito benéfico à economia brasileira.

Para concluir nossa pequena intervenção, é sempre bem-vinda toda
discussão sobre sistema relevante, como a abertura econômica e,
especialmente, este trabalho da Assembléia, que, nesta primeira
reunião, está promovendo o acompanhamento das negociações da
ALCA, as quais certamente afetarão a vida de cada um de nós. Esse
tema é muito importante. Acredito que essa parada foi não apenas um
momento de reflexão, mas de retomada estratégica, para tirarmos o
maior proveito possível de uma integração continental, inclusive para
adquirirmos experiências na área de serviços, pois na ALCA não há
apenas produtos.

Como bem mencionado pelo Conselheiro, é importante aprender a
abordar outros temas, como transferência de tecnologia,
reconhecimento de patentes e obediência às regras dos direitos
autorais. Entretanto o Brasil não tem tradição de avançar além da sua
pauta de comércio de produtos, que é o grande enigma. Precisamos
de negociadores. Em Minas Gerais, a engenharia civil pesada tem
tradição internacional. A área de "software" de engenharia de serviços,
em geral, tem avançado. Podemos conquistar grandes mercados fora
da área de produtos da nossa pauta de comércio exterior. Obrigado.

Palavras da Sra. Martha Regina Coelho Teixeira Lassance
Deputado Adelmo Carneiro Leão; Conselheiro Tovar Nunes,

parceiro nas discussões, que tem a importante missão de fazer a
negociação e em quem a indústria confia; Gilmar Alanis, Jorge
Oliveira, registro a preocupação da indústria com a negociação da
região da ALCA, para onde vão praticamente 80% das exportações
brasileiras industriais. No caso de Minas Gerais, o patamar é um
pouco mais baixo, 68%, 70%. Preocupamo-nos com essa área
extremamente importante, pois, se a negociação não tiver bom
andamento, poderá haver substituição, desvio de comércio.

Outras alternativas são importantes, mas o investimento nesse
mercado é fundamental. O comércio com os Estados Unidos, nosso
maior parceiro, representa mais de 25%, mas o Brasil não representa
1% para aquele país. Isso significa que os Estados Unidos não
dependem do Brasil, mas o Brasil tem dificuldades de sobreviver sem
os Estados Unidos. A discussão desses nove temas é complexa.

WAN
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Tanto entendemos dessa forma, que estamos participando dessa
negociação desde o início. Com o apoio da indústria para essa
liderança, colocamos Belo Horizonte nos fóruns internacionais e
ressaltamos sua disponibilidade para receber tal reunião. O setor
empresarial liderou essa idéia para conscientizar e trazer toda a
sociedade para a discussão.

Estamos todos no mesmo barco. A nossa preocupação é expressiva
por causa da importância desse comércio para nós. Entendemos que
outras opções comerciais poderão não suprir isso, assim como outros
mercados poderão entrar com diferenciais competitivos dentro dos
Estados Unidos, fazendo-nos perder espaço, como já ocorreu em
outras negociações internacionais. Na verdade, o acordo proporciona
a quem o detém uma ativação dessa relação comercial quatro ou
cinco vezes maior; portanto outros países que o fizerem terão
vantagens e prioridade sobre nós. Este é o nosso pano de fundo: o
setor industrial deve gerar produtos de maior valor agregado e para a
sociedade, na medida em que gera empregos, riqueza, etc. Mas
também entendemos que existem outras questões, como a da
agricultura e as de Estado. A indústria continuará subsidiando as
negociações e dando as informações, da mesma forma, porém, é
importante realçar nossas preocupações. Talvez a agricultura tenha a
palavra consensual mais forte, pois suas barreiras são maiores em
termos de subsídios, e essa é negociação extremamente importante
na União Européia, onde o subsídio agrícola virá por meio de escada
que subiremos degrau a degrau, ou seja, não chegaremos de
elevador, iremos devagar.

Com relação à ousadia e àquilo em que acreditávamos, reduzimos
nossas perspectivas. Meu medo é que essa redução de horizontes na
negociação com a ALCA não nos proporcione maiores comércios,
além de nos retirar de algumas áreas de comércio de produtos
industrializados, especialmente com os americanos. Apenas a
facilitação de comércio e alguns procedimentos é pouco para nossa
necessidade. Sei que há consenso no Ministério das Relações
Exteriores sobre o assunto, mas é importante fazermos registro de
todas as preocupações. Minha proposta é que, em Minas, dentro da
Federação, paremos de discutir os aspectos teóricos e de composição
negocia[, pois há novo direcionamento, e comecemos a subsidiar
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todos os setores, procurando conhecer os problemas. Obrigada.

Considerações Finais
O Sr. Presidente - Sr. Tovar, trago preocupações e solicito ajuda na

continuação desta aula, que nos fortalece e esclarece muito sobre a
ALCA. Recentemente, lemos artigo do Dr. Ricupero, mostrando que
nem sempre esses acordos internacionais garantem a continuação
dos negócios entre os países. Exemplificou que as relações negociais
entre o México e os Estados Unidos não estão tão favoráveis. Quando
analisa o crescimento da América Latina de modo mais global,
identifica que o México está entre os países que menos cresceram em
exportações. Talvez seja sinal de que não devamos apressar-nos na
expectativa de que eventualmente a ALCA possa representar caminho
aberto e permanente para todas as negociações que poderíamos
realizar, principalmente com o grande país da América do Norte.
Gostaria que nos ajudasse a pensar se este é o momento mais
apropriado para aprofundarmos o debate ou se o recesso seria
necessário, considerando-se as eleições norte-americanas. Esse
momento eleitoral poderia talvez tomar os negociadores americanos
ainda mais duros para atenderem aos interesses internos dos Estados
Unidos.

Quanto à possibilidade de abertura de mercados, principalmente
neste momento em que estão ocorrendo grandes viagens e
importantes negócios com o Oriente, principalmente com a China,
referindo-me à viagem do Lula, a ALGA nos proporcionaria situação
mais confortável, para darmos prosseguimento às negociações com
os Estados Unidos?

Finalmente, sobre os nossos próprios interesses internos brasileiros,
há negócios importantes realizados entre os empresários brasileiros e
os Estados Unidos, principalmente. Relativamente à ALGA, como
esses negócios interfeririam? Seriam facilitadores e resultariam em
apoio e estímulo aos processos de negociação da ALGA, ou seriam
pressões que, eventualmente, poderiam levar-nos a situação de
fragilidade? As questões estariam sendo conduzidas para termos de
negociar e termos produtos para ofertar aos americanos? No sentido
inverso, teríamos interesse em adquirir produtos norte-americanos?
De acordo com a lógica do pensamento da ALGA, ou seja, da
facilitação desse processo de negociação, esses interesses estariam

WIN 1



422
aliados a ação governamental, para preservar, sustentar, defender
e promover a soberania nacional, ou estariam sobrepondo-se a esses
interesses, para garantirem mais os interesses negociais? Oderige
pergunta qual seria a posição do Brasil em relação à não-inclusão ou
à inclusão de Cuba na ALCA.

O Conselheiro Tovar da Silva Nunes - Se a ALCA não nos levar a
lugar nenhum, em termos comerciais, já gerou o que é chamado pelos

• teóricos de externalidade positiva, pois promoveu, no Brasil, um grau
de discussão não observado em relação a nenhum tema sobre política
externa. O que ocorre pode ser talvez comparado ao que existiu no
passado no que se refere às fronteiras, na época do Barão do Rio
Branco; porém, nessa ocasião, poucas pessoas liam os jornais, e a
discussão de política externa era ainda mais elitizada. O efeito
principal da ALCA foi, sem dúvida, esse despertar para a discussão.
Como foi muito bem lembrado pela Dra. Martha, a mobilização do
empresariado também foi experiência única. A ALCA fez com que os
empresários brasileiros se reunissem. Graças a isso, a primeira
reunião ocorreu no Brasil e permitiu que esse núcleo da coalizão
empresarial, instrumento importantíssimo para o negociador brasileiro,
pudesse ser formado. O fato de a Assembléia Legislativa mineira ter
tido a iniciativa de discutir o tema de maneira ampla foi um grande
alento para nós, do Governo, especialmente do ltamaraty. Isso
demonstra a preocupação de alguns setores específicos da
sociedade, ou seja, os que serão diretamente afetados com o ganho
ou com a perda de emprego e de negócios. E natural que sindicatos e
empresários se mobilizem, o que nem sempre ocorreu. Mas o fato de
parlamentares também se preocuparem constitui outro alento.

Felicito esta Casa, mais uma vez, pela iniciativa de acompanhar as
negociações da ALCA. Talvez devesse acompanhar também outras
negociações, porque são cruzadas. Por exemplo, no momento em que
tivermos um arranjo na OMC, as negociações em Genebra, da
Rodada de Doha, serão até mais abrangentes que a própria
negociação da ALCA.

Quanto à necessidade de mobilização interna, é natural que ocorra
após a parte externa ter aberto oportunidades de expansão ao
comércio. Nada disso terá valor se não houver uma mobilização no
Brasil. Já existe projeto de política industrial sendo implantado por



423
este Governo, mas é preciso ir além. O meu sonho, como
negociador, é sentar-me à mesa e verificar que posso eliminar
determinada barreira e criar empregos. Preciso de um indicador. O
Governo se tem empenhado, e há abertura de mercado, mas, no
primeiro momento, não se sabe que benefício está sendo criado, se
há geração de emprego, facilitação da vida dos empresários que
buscam a mecanização e a da vida no campo. Há dificuldades na
prestação de serviços urbanos e melhoria na vida do consumidor?
Esses parâmetros também são necessários, assim como o arranjo
interno da parte de distribuição - dos ganhos do comércio -, e do
fomento. Admiro o empresário brasileiro que, apesar da carga
tributária, ainda tem capacidade de organizar-se e gerar excedente
para a exportação. Isso é espantoso, porque envolve criatividade,
empenho e sobretudo perseverança. Estive dois anos no Ministério da
Indústria e do Comércio e presenciei a situação. Acompanhei o
esforço do empresariado, mesmo durante visita à FIEMG.

E evidente que o que for aberto no exterior, se não houver
contrapartida, não terá validade. Se não formos competitivos, com
visão de distribuição dos ganhos, não adiantará o esforço que
fazemos na mesa negociadora. Portanto questões como política
industrial, reforma tributária, criação de emprego e indicadores dos
ganhos do comércio para efeitos de diminuição de pobreza e redução
da fome são essenciais numa discussão comercial. Não é possível
que negociemos pensando apenas na balança comercial. Seria muito
bom se houvesse geração de excedente, mas quem seria
beneficiado? Esses aspectos devem sempre ser levados em
consideração. Precisamos da ajuda de vocês, como parlamentares,
para movimentar essa discussão, senão cairemos na reprodução
daquele esquema mercantilista: quero exportar cada vez mais, quero
segurar as importações e acabo sucateando minha • indústria, tendo
ganhos mais específicos e levando o empresariado a ter uma
preocupação muito cartorial e provincial. Não é esse o espírito do
empresariado brasileiro, que tem uma participação e uma
responsabilidade social muito grandes.

Anotei seu recado, Martha, sei que o empresariado deseja que as
negociações da ALCA sejam o mais amplas possível para que
possam beneficiar a indústria brasileira. Concordo que não é saudável
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uma concentração em agricultura ou em indústria. É preciso que
vejamos os interesses. Efetivamente, nossas exportações já são
majoritariamente de manufaturas para os outros 33 países da ALCA.
Talvez devêssemos ampliar essa participação da indústria, sem
perder os ganhos com a agricultura. Portanto, também estamos
trabalhando para que a negociação possa beneficiar o setor privado
em geral, mas é preciso entender que não depende só de nós. Temos
feito todo o esforço, temos procurado insistir e ser criativos. No fundo,
salvamos a ALCA de um desastre que era anunciado no ano passado.
O texto que está disponível no "site" da ALCA contém muito mais do
que os já indicados 7 mil colchetes. Numa negociação comercial,
quando um tema ainda não está definido, é colocado entre colchetes.
Ao olhar-se essa minuta do acordo final da ALCA, facilmente vê-se
que possui muito mais do que 7 mil colchetes. Portanto, nossa visão
sempre foi esta: ao reestruturarmos a ALGA, no fundo oxigenamos o
acordo, que caminhava para um precipício. Ninguém dizia isso. Os
negociadores diziam: "a ALGA, desse jeito, vai dar; no final dá certo".
Um negociador disse que no final tudo dará certo; se não deu, é
porque ainda não está no final. Estamos trabalhando para que esse
final seja do nosso interesse. Não queremos deparar com um fato
consumado, que não pode mais ser modificado.

Essa preocupação da indústria é também do Governo. Ninguém
mais do que o Itamarati conhece os anseios de ampliação da indústria
e a preocupação de desvio do comércio. Essa preocupação existe;
não pode ser superdimensionada. Muita gente cita o exemplo do suco
de laranja. Em 1992, 90% das importações de suco de laranja
concentrado dos Estado Unidos eram de origem brasileira. Sem que
houvesse nenhum acordo dos Estados Unidos com os parceiros,
antes do NAFTA, nossas exportações já eram prejudicadas por tarifas
altas, mas, como o Brasil era muito competitivo, mesmo com as
tarifas, conseguia exportar. Quando foi dada preferência ao México,
em 2001, aquele país saltou de 2% de participação nas importações
dos Estados Unidos para 20%. O mesmo aconteceu com a Costa
Rica, um produtor inexpressivo de suco de laranja, mas que saltou de
1,2% para 22% de participação. O Brasil caiu de 90% para 40%.
Então, efetivamente, nosso comércio e nossas exportações podem
ser prejudicadas por preferências. Isso é matemático. Se tenho que
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pagar 50% de tarifa e o concorrente zero, por mais que sejamos
competitivos, fica difícil. Portanto, temos essa preocupação e é por
isso que estamos tentando abrir as frentes mencionadas pelo
Deputado. Essas frentes de negociação também têm esse propósito.
E uma estratégia política de ganhar mais alavanca na mesa
negociadora. O fato de negociarmos com a União Européia,
Deputado, e aí respondo à sua pergunta, nos dá mais força para a
negociação com a ALCA, mas também tem o propósito de dar vazão
ao anseio da indústria e da agricultura, que é o de exportar mais. E
óbvio que não posso comparar. O que exporto para o Peru não vai
contrabalançar o que posso perder de exportação para os Estados
Unidos. Não preciso ser especialista em comércio exterior para saber
que o mercado peruano não tem condições de ser comparado com o
americano. Por outro lado, no momento em que houve a
desaceleração econômica da Argentina, o México absorveu nosso
excedente da exportação, e; graças ao acordo assinado com esse
país em 2002, pudemos manter algum grau, já que o Brasil começou
a gerar excedente em agosto de 2001.

Abordo outro fato importante, além do mencionado pela Dra. Martha.
Há investimentos brasileiros em outros países, e destes no Brasil, o
que significa que há interesses cruzados. A negociação comercial é
ficção, pois os interesses comerciais dos países dificilmente poderão
ser separados por plaquinhas. Raramente vocês verão as cores verde
e amarela no mercado brasileiro de telecomunicações. Já que nos
tornamos interdependentes, temos interesses. Do processamento de
laranjas na Flórida, 62% ficam nas mãos de empresas brasileiras ou
estrangeiras instaladas no Brasil. Apesar de evitarem-se barreiras,
não é a política ideal, pois preferiríamos que esse investimento tosse
feito no Brasil. Pelo tato de a Gerdau e a CSN terem comprado uma
siderúrgica nos Estados Unidos, evitando salvaguarda ou medidas
"antidumping", conseguiram entrar no mercado americano, embora
essa seja uma política industrial às avessas. Não sei se isso é ruim,
mas as nossas empresas se internacionalizaram.

E difícil identificar os interesses, pois não há carteira de identidade,
• sim múltiplos interesses cruzados, não raramente com os europeus
• japoneses. A interdependência faz com que não saibamos a quem
estamos agradando. Para a indústria automotiva, a interdependência
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é importante, pois, ao contrário da siderúrgica, ela é muito
globalizada. Portanto não há problemas com os direitos "antidumping".
Evidentemente há interesses das matrizes pelas plataformas de
montagem, e o Brasil recebeu muito bem essas montadoras, que
quase independem do Governo. Não é interesse do Governo
prejudicá-las, mesmo que decrete aumento na tarifa para autopeças.
Ao contrário, ele quer levar em consideração a interdependência dos
interesses para alcançar melhores resultados na mesa de
negociações. Não sei se é verdade a história dos europeus. Como
produzem carros mais sofisticados, em cinco anos não teriam
condições de produzir todos os componentes no Brasil. Portanto,
gostariam de ter uma porta aberta para importar autopeças e
componentes até que se possa gerá-las no Brasil. Cabe ao Governo
analisar essa solicitação. Esse tipo de pressão existe na ALCA.

Há a impressão de que essas situações de interdependência, no
fundo, fomentam a integração e ajudam a criar um ambiente favorável
para os dois lados, não só para o Brasil. Há, por exemplo,
investimentos grandes no Equador por parte de empresa de serviços
de engenharia. Temos grandes investimentos no MERCOSUL,
principalmente na Argentina. O Brasil tem interesse em que haja
facilitação e ampliação do comércio e eliminação das barreiras.

Mencionou também o México, referindo-se ao Embaixador, que
prezo muito, Rubens Ricúpero, nosso Secretário-Geral da UNCTAD,
que está promovendo reunião dessa entidade em São Paulo este
mês. Ele tem batalhado muito pelo comércio de países em
desenvolvimento e tem percepção muito clara de que as negociações
comerciais não resolvem todos os problemas, nem mesmo as da
OMC. Muitos dizem, facilmente, que o ambiente multilateral é o
melhor para nós. Efetivamente é melhor do que o bilateral, pelas
condições aqui indicadas, pela Sra. Martha, de desvio de comércio. E
preciso, no entanto, também ter a consciência de que, mesmo no
ambiente multilateral, é necessária muita atuação. E o que o Brasil
está fazendo com os outros países em desenvolvimento, no G-20,
para estabelecer um certo equilíbrio. Se vocês pensarem bem, a OMC
foi criada em 1947, juntamente com o GATE, num momento em que
os países em desenvolvimento praticamente não existiam. Houve uma
onda de surgimento de países em desenvolvimento depois de
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Bandung, no final dos anos 50 e 60. Portanto, começaram como
um arranjo anglo-saxão de interesses de países ricos.

Então, é preciso saber como nos inserimos nesse acordo. Quem
serão os beneficiados no multilateral ismo. E preciso que sejamos
parte dele e não somente ficarmos pedindo tratamento diferenciado.
Só deixar que eles façam as regras não resolve. Primeiro, é preciso
levar em consideração que temos interesses multinacionais aqui e,
segundo, que somos competitivos, sim, e queremos participar desse
jogo comercial. Não queremos só ficar sofrendo as conseqüências de
regras estabelecidas entre países da OCDA.

A eleição norte-americana é um dado da equação. Não podemos, no
entanto, pautar as negociações da ALCA pelas eleições norte-
americanas, assim como eles não vão se pautar pela nossa. Não se
pautaram pela eleição equatoriana nem pela argentina. E preciso ter
uma consciência clara de que os americanos são soberanos. Têm lá
os seus mecanismos de negociação e o seu calendário eleitoral. E
preciso que venham para a mesa com um mandato e um projeto
claros. Nesses termos, devemos tratá-los de igual para igual. Temos
um projeto e eles também. Temos interesse no mercado deles, assim
como têm no nosso. Obviamente, como bem dito aqui, o Brasil tem
muito mais interesse no mercado deles, assim como têm no nosso.
Obviamente, como bem dito aqui, o Brasil tem muito mais interesse no
mercado deles do que eles têm no nosso. O mercado brasileiro não é
desprezível. O fato de ser 1%, menos ou mais, não significa que não
seja importante. Primeiro, porque já há investimentos aqui. Segundo,
porque a possibilidade de expansão em outros mercados está
esgotada. De maneira que expandir com os acordos feitos com a
Jordânia, com a Centro América é uma limitação. Será necessária
uma expansão dos interesses americanos para o Cone Sul, sim. Isso
é um dado relevante. Não diria que nosso mercado é irresistível, mas
é muito importante. Esse fator, certamente, será levado em
consideração. Portanto, as eleições geram grau de incerteza por parte
do executivo norte-americano, mas isso é problema interno deles e
não devemos nos pautar por isso. Acompanhamos com interesse,
mas aceitamos a posição do Estado norte-americano e não das
vicissitudes eleitorais ou de outra natureza.

Cuba. Esse país, efetivamente, não está nas negociações da ALCA
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e não participa da negociação. Em parte, porque foi a OEA quem
propiciou a Cúpula das Américas e essa iniciativa se dá sob a
coordenação dela. Todos sabem que Cuba é objeto de alijamento
desse sistema americano. Acredito que uma verdadeira integração
americana não pode prescindir de interação com Cuba. E por isso que
o Brasil tem procurado, bilateralmente, sanar a exclusão arbitrária
desse país, buscando introduzir certa racionalidade na discussão e
tirando o elemento ideológico. Culturalmente, é um dos países mais
próximos do Brasil. Quem quer que tenha ido a Cuba sabe disso e
que estão muito mais próximos de nós do que qualquer outro país das
Américas. Portanto, cultural, comercial, racional e politicamente o
Brasil tem procurado prestigiar Cuba e o fará cada vez mais,
principalmente pela via comercial.

Há conversas adiantadas - iniciadas em outro Governo, mas
intensificadas neste - para a transferência de tecnologia na produção
de álcool, aproveitando-se a experiência cubana. Esse é apenas um
exemplo. Há outras possibilidades. Cuba vê no Brasil uma boa fonte
de prestação de serviços. Acredito que há boa interação no turismo.
Portanto, se Cuba não está na ALCA, não deixa de estar na agenda
do Brasil, pois figura com a prioridade que merece, por ser um país
amigo. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradeço a presença, Jorge Oliveira, Gilmar
Alanis, Martha Regina, sempre presentes nas boas discussões sobre
comércio internacional. Agradeço, em nome do Presidente desta Casa
e de todos os parlamentares, ao Dr. Tovar, a brilhante aula. Saímos
mais enriquecidos em relação à ALCA: seu significado, sua
importância e situação em que se encontra.

Não tenho dúvida de que o Estado, por meio dos empresários, dos
Deputados, das Deputadas e da sociedade, acompanhará e dará o
respaldo necessário às negociações governamentais que acontecem
nesse nível e noutros fóruns para elevar o Brasil no conceito de todas
as Nações. Que essas negociações resultem em relações saudáveis e
fraternas e, segundo o Ministro Luiz Furlan, relações com as quais
todos possam ganhar. Isso será possível quando reduzirmos as
barreiras burocráticas e alfandegárias e criarmos mecanismos que
facilitem os processos de negociação. Como resultado, daremos
melhores condições de vida a todos. Por meio da Frente Parlamentar
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de Acompanhamento da ALGA, continuaremos acompanhando,
discutindo e debatendo a construção de um Brasil melhor. No que for
necessário, participaremos para fortalecer essa construção.

Sentimo-nos honrados com a presença do Dr. Tovar e com a forma
com que o Governo brasileiro conduz, de maneira transparente e com
acompanhamento de todos, essas negociações. Há a participação de
todos, principalmente dos mais interessados. Sempre vemos os
produtores, os geradores da riqueza do Brasil, participando desse
processo. Estamos muito felizes pela maneira com que a questão está
sendo tratada, com seriedade e dentro da lógica da construção de um
pais mais justo e soberano. Agradeço também aos Deputados, que
sempre participam dessa importante discussão para o fortalecimento
do nosso País.

ATA DA 58 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 28 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 28/5/2004
Às 1 Ohl 5min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Lúcia Pacífico e Vanessa Lucas e o Deputado Roberto Carvalho,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Roberto Carvalho,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, com diversos
convidados, a implantação do Serviço 191 nas rodovias do Estado de
Minas Gerais. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os
convidados. Registra-se a presença do Deputado Federal Virgílio
Guimarães, Coordenador da Bancada Mineira na Câmara dos
Deputados; dos Srs. Marcelo Andrade Pimenta, Assessor do
Presidente da ANATEI—; Amílton Amâncio Pinto da Silva,
Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal em Minas
Gerais, acompanhado dos Srs. William Ivirton Marzano e Alan
Medeiros da Silva, policiais rodoviários federais; Alvaro Campos de
Carvalho, Supervisor de Operações Rodoviárias da 68 UNIT-DNIT; da
Sra. Maria Tereza Alvares, Assessora Jurídica da Telemar-MG; dos
Srs. Geraldo Carvalho, Gerente de Segmento do Governo da
Telemar-MG; Carlindo Wayrer Brito, Gerente de Manutenção da
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Telemar-MG; e Ricardo Augusto Amorim César, Assessor Jurídico
e responsável pelo Setor de :Relações Institucionais do PROCON
Estadual. A Presidência concede a palavra ao Deputado Roberto
Carvalho, 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. Passa-se

31 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados Roberto Carvalho, Vanessa Lucas e
Lúcia Pacífico solicitando encaminhar ofício a todos os órgãos
identificados na norma da ANATEL, indagando se têm interesse em
utilizar o código de três dígitos e quais são os projetos de instalação
do referido serviço, incluindo o cronograma de implantação; e
solicitando seja pedido ao Ministério da Justiça providências para
serem nomeados 150 policiais rodoviários federais, por etapa, para o
Estado de Minas Gerais, número esse proporcional à malha rodoviária
mineira, em virtude do concurso que está sendo realizado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio - Carlos Pimenta.
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